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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا محمد، وعلى آل  وصحب  

 أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعدُ...

ب والدَّخيل من فتُع   الظواهر اللغوية التي أوالها العلماء عناية دُّ ظاهرة المعرَّ

 كبيرة

–  ً حيث أشار إليها الندماء في مؤلفاتهم، وتناولوها بالبحث والدراسة،  -قديماً وحديثا

هـ( في  180هـ( في كتاب  "العين"، وسيبوي  )ت 175كالخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

 322هـ( في كتاب  "جمهرة اللغة"، وأبي حاتم الرازي )ت  321كتاب ، وابن دريد )ت 

لكلمات اإلسامية العربية"، غير أن هذه الدراسات لم تخرج هـ( في كتاب  "الزينة في ا

ً متناثرة في بطون الكتب، حتى إذا كان النرن السادس  عن كونها فصوالً وأبوابا

ب من الكام  540الهجري ألف أبو منصور الجواليني )ت  هـ( كتاب  "المعرَّ

بة بين ُعنِي بالبحث في جمع األل -فيما نعلم –األعجمي"، وهو أول كتاب  فاظ المعرَّ

بوالدَّخيل، منها ما تناول األلفاظ المعّربة  د فَّتي ، وبعد ذلك توالت المؤلفات في المعرَّ

 بصفة عامة، ومنها ما اختص بما وقع منها في النرآن الكريم.

ومما حدابي إلى خوض غمار هذه الدراسة هو حبي للظواهر اللغوية، مما جعل 

سعيد حميدأن يشير علي بهذا المولوع، واخترنا في  أستاذي المشرف الدكتور محمد 

هـ(_لتُلاف إلى قائمة البحوث التي تناولت 370كتاب "تهذيب اللغة" لألزهري )ت

راسة، مثل )األزهري في كتاب  تهذيب اللغة( للدكتور رشيد عبدالرحمن  التهذيب بالدِّ

راً في كتاب  تهذيب اللغة( للدكتور م اهر جاسم حسن ، العبيدي، و)األزهري مفّسِ

ل  هذه األلفاظ من ظاهرة بارزة في  ، تستحق  وغيرهما_ ؛ لجملة أسباب: منها ما تشّكِ

الدراسة،لننف على كيفية تعامل اللغويين مع هذه الظاهرة بوج  عام، وتعامل األزهري 

ات المعاجم العربيَّة الموسوعيَّة المتندمة زم نيَّاً، معها بوج  خاص. ومنها أن  يُعدُّ من أُمَّ

بة والدَّخيلة في ، وبالتالي يُظهر جهود كثير من علماء  مما يعني كثرة األلفاظ المعرَّ

 اللغة، وإسهاماتهم في هذه الظاهرة.

تستنر خطت  على قسمين: النسم األول للدراسة، ن وقد اقتلت طبيعة البحث أ

 والثاني للمعجم، فلاً عن المندمة والتمهيد والخاتمة.



هيد بتوطئٍة عن دواعي االتصال بين الشعوب، وحتمية التنثير والتنثر ابتدأنا التم

ب والدَّخيل في اللغة أوالً، وفي االصطاح ثانياً،  المتبادل بين لغاتها، ثم التعريف بالمعرَّ

ً  -ثم أردفناهما  ب والدَّخيل قديماً وحديثاً.-ثالثا  بتتبع ما ُكتب وأُلِّف في المعرَّ

اشتمل على دراسة اننسمت بدورها إلى فصلين، تلمن وأما النسم األول فند 

ب والدَّخيل في التهذيب، وقد انلوت تحت  خمسة مباحث مرتبة  الفصل األول: المعرَّ

بة والدَّخيلة في  ً مولوعيَّاً: األول خصصناه باإلحصاء ووصف األلفاظ المعرَّ ترتيبا

يَّنا في  اللغات التي كتاب "تهذيب اللغة"، وتوزيعها على حروف الهجاء. والثاني ب

ض. والثالث تناول مولوعات  اقتُِرل ت منها هذه األلفاظ. وما لم يحدد أصل  المنتر 

ابع تناولنا في  التغييرات التي طرأت على هذه  هذه األلفاظ، ومجاالت استعماالتها. والرَّ

. وعندنا األلفاظ عند التعريب، كاإلبدال، والحذف، والزيادة، واإلدغام، والنلب المكاني

بة والدَّخيلة، من  في الخامس موازنة بين المعاجم العربية التي دُِرست فيها األلفاظ المعرَّ

حيث عددها في كل منها، لننف على سبب تباين هذه المعاجم فيما بينها في عدد ألفاظ 

ب  والدَّخيل. المعرَّ

ب والدَّخيل، وق د وقع في في حين جاء الفصل الثاني بعنوان: األزهري والمعرَّ

بة أوالً،  خمسة مباحث: األول تناولنا في  منهج  من ناحيتي: اللبط لأللفاظ المعرَّ

ب  والعرض لها ثانياً. والثاني حصرنا في  المناييس التي استند إليها لمعرفة المعرَّ

والدَّخيل، والتي وجدناها ال تخرج عن المناييس الننليَّة، والصوتيَّة، والصرفيَّة، 

ة، ومنياس الدراية. والثالث خصَّصناه بمصطلحات  الثاثة المشهورة في هذه والظنِّيَّ 

، وبذلنا كل الجهد لمعرفة نظرت  إلى  ب، والدَّخيل، واألعجميُّ الظاهرة، وهي: المعرَّ

هذه المصطلحات، من خال الشواهد واألمثلة التي أوردها. والرابعفصلنا في  األحكام 

ا ليس بعربي من األلفاظ، وحاولنا أن نجمع ما تشاب  التي أطلنها األزهري على كل م

من هذه األحكام تحت عنوان جامع يشتمل عليها جميعاً. والخامس عرلنا في  لموقف  

ب والدَّخيل.  من المعرَّ

بة والدَّخيلة ترتيباً  أما النسم الثاني فند مثّل  المعجم الذي رتبنا في  األلفاظ المعرَّ

ً أبتثياً على ما  هي علي ، دون تجريدها إلى جذورها، ومن غير األلف والام هجائيا

ين بذلك السهولة واليسر، فلاً عن أن  الترتيب المعتمد في كثير من  فة، متوّخِ المعّرِ

بوالدَّخيل. وقمنا بتوثيق نصوص هذه األلفاظ من مصادرها المعتمدة،  كتب المعرَّ

ن تخريج شاهد، أو ترجمة علم، ولبطها والتعليق على كل ما يستحق التعليق علي ، م

جز، أو غير ذلك. ثم أتبعناه بخاتمة لخصنا فيها أهم ما توصل إلي   أو نسبة شعر أو ر 

 البحث من نتائج.

ً على االستنراء  ً تحليليا  قائما ً وصفيا وارتنينا أن نؤثر في عملنا هذا منهجا

التي تنوعت بتنوع  واإلحصاء واالستنباط. والبد من اإلشارة إلى مصادر هذه الرسالة

ب والدَّخيل في  مولوعاتها، فمما أفدنا من  كثيراً في التخطيط والتبويب بحثا: )المعرَّ



ب والدَّخيل في كتاب العين دراسة -جمهرة اللغة( للدكتور عامر باهر الحيالي، و)المعرَّ

 ( للدكتورعبد العزيز ياسين عبد هللا، -ومعجم

زها، فند رجعنا إلى كتاب "العين" وأما فيما يخص توثيق النصوص وتعزي

هـ(، و"لسان  393للخليل، و"جمهرة اللغة" البن دريد، و"الصحاح" للجوهري )ت 

هـ(،  817هـ(،    و"الناموس المحيط" للفيروزآبادي )ت 711العرب" البن منظور )ت

ب" للجواليني، "وشفاء الغليل" للخفاجي )ت هـ(، 1069في حين كانت كتب "المعرَّ

هـ(، من أكثر المصادر التي أفدنا منها في اللبط 1111لسبيل" للمحبِّي )تو"قصد ا

 والتعليق والتوثيق.

يعلم غايت   -وحد ه - وبعد...فإن هذا العمل المتوالع هو حصيلة جهد جهيد، هللا

ومداه، لند واج  البحث ما واج  من الصعوبات التي ال يخلو منها أي عمل، منها 

ي استغرق جمع مادت  وقتاً طوياً، وأُِعيد استنراؤه ثاث لخامة حجم التهذيب، الذ

مراٍت، حتى يتم التنكد من استيفاء المادة بشكل تام، ومنها أيلاً صعوبة الحصول على 

 بعض المصادر التي كلفت كثيراً من الوقت والجهد.

وال يسعني بعد هذا إال أن أتندم بخالص شكري إلى أستاذي الدكتور محمد سعيد 

الذي حبا هذا البحث باإلشراف والرعاية، ودأب في إزالة هنات ، وإقالة عثرات ،  حميد،

وتذليل صعوبات  ُمذ كان بذرةً إلى أن استوى على سوق ، فل  مني بالغ الثناء، وفائق 

 االحترام.

ً أو معلومة أو -والشكر موصول إلى كل من مدَّ يد العون والمساعدة كتابا

وأخص بالذكر منهم أساتذتي الكرام، وفي مندمتهم األستاذ  في إتمام هذا البحث،-مشورة

الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني، والدكتور حازم سعيد يونس البياتي، 

والدكتور عبد العزيز ياسين عبد هللا، واألستاذ الدكتور عامر باهر الحيالي، فجزاهم هللا 

لين في المكتبات الجامعية في عني خير الجزاء، كما أتندم بالشكر والعرفان للعام

فاهلل أسال أن يوفِّنهم إلى ما يحب ويرلى، ، الموصل، وكركوك، وتكريت، والكوفة 

 إن  ولي ذلك والنادر علي .

ً فإنني ال أدَّ  عي الكمال فإن  لم يؤت لبشر فالكمال هلل وحده، فإن أصبت وختاما

إن تكن األخرى فمن نفسي، وال فمن هللا وحده سبحان  وتعالى ل  الحمد أوالً وآخراً، و

حول وال قوة إال باهلل وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آل  وصحب  وسلَّم تسليماً 

 كثيراً.

 

 

 صفاء صابر مجيد البياتي
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ُض  ُض لما يتعرَّ مان والمكان، وتتعرَّ ِمن المعلوم أنَّ اللَّغة نظاٌم يخلُع لتنثير الزَّ

ل ُ الكائن الحّيِ ِمن نُمٍو وتطور وموٍت واندثاٍر، وأنَّ اللُّغاِت تتصارُع كما تتصارع 

أُخرى كما يهاجر بعض الناس من الشعوُب، فينتنل أو يُهاجر بعض ألفاظها من لغة إلى 

 .(1)بلد إلى آخر

ب والدَّخيل في اللغات ظاهرةً إنسانية طبيعيةً، مثلها  وِمن ُهنا كان وجودُ المعرَّ

في ذلك مثل التناء البشر وتعاونهم وتجاربهم وتبادلهم المنافع والخبرات؛ ألن التفاهم 

لمرُء منهم ألفاظاً أجنبيَّةً بالندر الذي اللُّغوي وسيلتهم األُولى إلى ذلك، وبدهٌي أن يعِلق ا

تملي  علي  األحواُل وتستدعي  الظروف، فتشيع في لغت  وتمتزج بها حتى ال يكاد أصلُها 

 ً  .(2)يُعرف أحيانا

والعربية كغيرها من اللغات تصارعت لُغوياً مع عدٍد كبيٍر من اللغات، إذ التنى 

العرُب قبل اإلسام بشعوٍب قريبٍة و بعيدةٍ، غير أنَّ هذا االلتناء كان محدوداً وليناً، إذ 

كانوا يعيشون في جزيرتهم بعيدين عن تنثير األُمم األُخرى، وكذلك لُغتهم، يُلاف إلى 

بةُ والدَّخيلة قليلةً في العصر  ذلك اعتزاُزهم بننفسهم وبلغتهم، لذا كانت األلفاُظ المعرَّ

ً فيما بعد  اإلسام  ، بعد أْن اتَّسعت الفُتوحات اإلسامية، فدخلت في (3)الجاهلي قياسا

اإلسام أُمٌم كثيرةٌ من أهل الباد المفتوحة، وانتنلت إلى البيئة العربية أنماٌط كثيرةٌ من 

اة عند غيرهم من األُمم الذين دخلوا في اإلسام، فتنثَّرت العربيةُ باألمواج وجوه الحي

الهائلة من البشر، فكانت االستعانة ببعض األلفاظ األعجمية لرورية من قبل 

 .(4)األُدباء،والشعراء لشيوع هذه األلفاظ في االستعمال الواقعي

قات اللغوية ال ِغنى عن  بنّيِ وال نعدو الحنينة إذا ما قلنا إنَّ االقتراض في العا

حاٍل من األحواِل إذا ما أرادت الشعوُب أن تتعارف وتتآلف وتتعاون  فيما بينها، كما قال 

تعالى: }                               

                                                            

ينظــــر: بــــين العربيــــة والفارســــيَّةر حامــــد عبــــد القــــادرر مجلــــة المجمــــع العلمــــي العربــــير دمشــــ ر  (1)
 .363-362: 1ر ج35م(ر المجلد 1960هـ/1379)

 .5ينظر: أثر الدَّخيل على العربية الفصحى في عصر االحتجاجر د. مسعود بوبو:  (2)
؛ وفقـــه اللغـــة العربيـــةر مجـــد محمـــد 293ينظـــر: فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربيـــةر محمـــد المبـــار :  (3)

 .90الباكير البرازي: 
 .63ي عودة: ي نظر: التطور الداللي بين الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريمر لعودة خليل أب (4)



 } (1) مهرب منها لحاجة الناس بعلهم إلى بعٍض، وعدم ِغنى ، بل ال

 اإلنسان عن أخي  اإلنسان مهما ارتنى وتطور.

ويختلف تنثير هذه اللغات بعلها في بعٍض باختاف الثنافة والحلارة بين 

شعوبها، وطول االلتناء من جهة المدة والزمن، وعمن  وشدَّت ، وسعة ميادين  وتعدُّد 

اعة اللغوية الناشئة عن اللغة نفسها في قوتها وصاحها، أو آفاق ، وباختاف المن

 .(2)المناعة الدينية أو النومية 

ولم ينف األمُر عند االقتراض فحسب، بل تجاوز ذلك إلى أن يترك آثاراً تُنبئ 

عن التنثير الناجم عن هذا االقتراض بين اللغات، لتظهر في عناصر اللغة: في مفرداتها 

وتراكيبها وأساليبها غير  أنَّ العلماء لم يُولوا هذه اآلثار في التعابير واألساليب عنايةً؛ 

ما اقتصر بحثُهم على الجوانب الصوتية والبنائية في المفردات، ليُعرف للعف  فيها، وإن

ه أحد  مظاهر التناء العربيَّة بغيرها من اللغات   .(3)بحثُهم هذا فيما بعد بالتعريب، بعدِّ

 

 أوالً: دائرة اللُّغة:

ب:1  . الُمعَرَّ

بُت ل  ال ُب تعريباً، يُنال: "عرَّ ب  يُعّرِ كام  تعريباً اسم مفعول من الفعل عرَّ

ةٌ" م  ْلر  ، فكننَّ  تخليٌص للكاِم (4)وأعربتُ ُ إعراباً، إذا بيَّنتُ  ل  حتى ال يكون في  ح 

وتهذيٌب ل  من اإلبهام الحاصل في ، ويُمكن أن يُفهم هذا المعنى من صيغة الفعل 

ب( التي من معانيها الجعُل على صفٍة، والداللة على الصيرورة، كنولنا: حجَّ  ر  )ع رَّ

بُت الكلمة األعجمية، أي: (5)الطين، أي: صار حجراً، أو شبه  في الجمود ، فنولنا: عرَّ

 جعلتُها على صفة الكلمة العربية.

باً، واستعرب استعراباً، كل ذلك لألْغت م  ب تعرُّ وأعرب األعجمي إعراباً، وتعرَّ

من العجم دخلوا في الذي اليُفصح شيئاً، وفي منطن  ُعجمة...، والعرُب المستعربة: قوٌم 

العرب فتكلموا بلسانهم، وحكوا هيئاتهم وليسوا بُِصرحاء  فيهم، فصاروا عرباً، وليس 

 .(6)أصلُهم كذلك 

                                                            

 .13سورة الحجراتر من اآلية:  (1)
 .292ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية:  (2)
 .293ينظر: المصدر نفسه:  (3)
 . الحضرمة: اللحن والخلط.2/361تهذيب اللغةر لألزهري:  (4)
؛ وشــذا العــرف فــي فــن الصــرفر 1/189ي نظــر: الممتــع فــي التصــريفرالبن عصــفور اإلشــبيلي:  (5)

 .41الحمالوي: ألحمد 
 .2/362ي نظر: تهذيب اللغة:  (6)



ت ، وأفصح   ب عن : تكلَّم  بُحجَّ ، وعرَّ ب، أي أبان  وأفصح  وأعرب عن  لسانُ  وعرَّ

 بها ولم يتَِّق أحداً، قال الُكميت:

 وَجدنا لكْم في آلِّ حَم، آيةً 

 

بُ   نَّا تقيٌّ ُمعر ِّ لها مِّ تأوَّ
(1)  

أي: ُمفِصٌح بالحق ال ي ت وقَّاهم، ويروى )ُمعِرب( بالتخفيف،...  وتعريب االسم   

ب ت  أيلاً...  بت  العرُب، وأعر  األعجمّيِ: أن تتفوه ب  العرب على منهاجها؛ تنول: عرَّ

 ً  .(2)أي صار عربيَّا

 .(3)هـ( أنَّ التعريب هو "تهذيب المنطق من اللحن"817)ت وذكر الفيروزآبادي

ً وليس أصل  كذلك، وهذا  ب هو ما ُصيِّر عربيا يُستشف مما تندم أنَّ الُمع رَّ

ٍب وتعريب، كما ينتلي أن العرب تصرفت في  بما يوافق ويُناسُب  ينتلي وجود ُمعرَّ

 أبينتها وأوزانها حتى يُصبِح  ُمطاوعاً للبناء العربي. 

 . الدَّخيل:2

التخرج معاني األصل اللغوي )د. خ. ل( في جميع تصريفات  عن كون شيٍء ما 

ً عن ، ليس ل  من السمات ما لمدخول ، قال الخليل  ً في شيٍء آخر، وأجنبيا غريبا

ن الةِ 175)ت ْيع ة  اإلنساِن من الم  س ب... والدَّْخُل: ما د خل  ل  . هـ(: "الدَّْخُل: ع يٌب في الح 

ٌل من الُهزال... والدُّخلة في  سبُ ُ أوعنل ... وفي  د خ  دخول، ودُِخل  ح  ودُِخل فُاٌن فهو م 

 .(4) اللَّون: تخليٌط ألواٍن في لوٍن"

ُل من الكأل: ما دخل  في أغصان الشجر، ومن ع   التفافُ ُ  قال األصمعُي : والدُّخَّ

ُل: العصفور الصغير؛ ألن  يٍٍّق من الجوارح،  عن أْن يُرعى، والدُّخَّ يعوذ بُكّلِ ث ْنٍب ل 

 .(5)والدُّخل: ما داخل اإلنسان من فساٍد في عنٍل أو جسٍم 

والدَّخيل هو من يُداخلك في أُمورك، وينال: بنو فاٍن في بني فاٍن دِخيٌل، أي: 

 .(6)إنهم ينتسبون  معهم وليسوا منهم 

 .(7)وكلمةٌ دخيل: أُدِخلت في كام العرب وليست من  

                                                            

 .40ينظر: شرح هاشميات الكميت:  (1)
 .116-9/115ي نظر: لسان العربر البن منظور:  (2)
 .118القاموس المحيط:  (3)
 .4/230العين:  (4)
 .4/308؛ ولسان العرب:  7/276ي نظر: تهذيب اللغة:  (5)
 .359ي نظر: مقاييس اللغةر البن فارس:  (6)
؛ وقطـــــر 1/265؛ وأســـــاس الباللـــــةر للزمخشـــــري: 2/321ي نظـــــر: مجمـــــل اللغـــــةرالبن فـــــارس:  (7)

 .1/389؛ ومتن اللغةرألحمد رضا: 1/612المحيطر لبطرس البستاني: 



ويرد كثيراً على لسان المصنفين قولهم: إن هذا الفرع دخيٌل في الباب، أي إنَّ  ال 

 .(1)يشتمل علي  الباب، ولم يُعنْد ل  أصاً، وإنَّما ذُِكر استطراداً ومناسبةً 

يتلح مما تندم أن الدَّخيل في الشيء، هو الغريُب في ، واألجنبيُّ عن  وليس 

ره، فيكوُن معنى قول اللغوييّن: إنَّ هذا اللفظ دخيٌل في من ، بل أُليف  إلي  من غي

اللغة؛ هو أن  ليس من اللغة، بل أُلِحق  بها، وأُدِخل  فيها من لغٍة أُخرى لسبب من 

 األسباب.

 ثانياً: دائرة االصطالح:

ب  تعدَّدت المصطلحاُت التي أطلنها العلماُء على األلفاظ غير العربية، كالمعرَّ

عجمي، ويُعدُّ الخليُل أول  من ذكر ذلك، فند استعمل في معجم  "العين" والدَّخيل واأل

ب( وما اشتُقَّ من لفظ  في تسعٍة وثاثين  مولعاً، واستعمل مصطلح  مصطلح )المعرَّ

د   ، دون  أْن يُحدِّ )الدَّخيل( في واحٍد وثاثين مولعاً، وجمع بينهما في ستِة موالع 

هما  مفهوم 
هـ( ليُِشير إلى هذه الظاهرة في باٍب 180ذه سيبوي  )ت، وجاء بعده تلمي(2)

ً للتعريب، ودون أْن يرُسم   اهُ: )ما أُعِرب  من األعجمية( من غير أن يلع  شروطا سمَّ

ا يُغيِّرون  من الحروف األعجمية  ب والدَّخيل، فنال: "اعلم أنَّهم ممَّ حدَّاً فاصاً بين المعرَّ

د  (3)ما ألحنوه ببناء كامهم، وُربما لم يلحنوهُ"ما ليس من حروفهم البتَّة، فُربَّ  فلم يُحدِّ

ض للدَّخيل أصاً. ب كما أنَّ ُ لم يتعرَّ  المعرَّ

ً عن مصطلح 321ولم يختلف ابُن دريد )ت هـ( عن سابني ، فلم يذكر شيئا

اً بعنوان: )باب ما تكلمت ب  العرُب من كام العجم حتى  ب، ولكن  عند باباً خاصَّ المعرَّ

) ا تكلَّموا ب  وأُعِرب   .(4)صار كاللغة(، ثم عرض في فنرةٍ أُخرى )وممَّ

ب بشكٍل مختصٍر، 393ويُعدُّ الجوهريُّ )ت هـ( أول  من حدَّد  مصطلح المعرَّ

ب تْ ُ  ه ب  العرُب على منهاِجها، تنوُل: عرَّ بنول : "وتعريُب االسم األعجمي، أْن تتفوَّ

بتْ ُ أيلاً" ً بذلك شرط اإللحاق بالكام العربي في التعريب، ، و(5) العرُب وأعر  العا

                                                            

 .105ينظر: المصباح المنير في لريب الشرح الكبير للرافعير أحمد الفيومي:  (1)
دراســة ومعجــمر د. عبــد العزيزياســين عبــد ر مجلــة  –ينظــر: المعــرَّب والــدَّخيل فــي كتــاب العــين  (2)

م(: 2002هــــ/1423ر )37آفـــال الثقافـــة والتـــراثر مركـــز جمعـــة الماجـــدر دبـــير الســـنة العاشـــرةر ع
74. 

 .4/303الكتاب:  (3)
 .812ر 2/805ي نظر: جمهرة اللغة:  (4)
ــحاح )تــاج اللُّغــة وصــ (5) ؛ وفقــه اللُّغــةر 9/115؛ وي نظــر: لســان العــرب:  1/179حاح العربيــة(: الص ِّ

 .120د. عبد الحسين المبار : 



وهذا إْن دلَّ على شيٍء فإنَّما ي دُلُّ على مسيرة تطور المصطلح في المعجم العربي 

 للحاجِة إلى فهٍم جديٍد للفظ األجنبي الذي دخل العربيَّة بصوره المختلفة.

نٍَّف في هـ( صاحب أول كتاٍب في باب ، و540ولم يُبيِّن الجواليني )ت أقدم ُمص 

ب والدَّخيل، ولم يذكر مصطلح الدَّخيل إال في أربعة  مولوع ، الفرق بين المعرَّ

، وقال في مندمة كتاب : "هذا كتاب نذكر في  ما تكلَّمت ب  العرُب من الكام (1)موالع

( والصحابة، والتابعين األعجمي، ونطق ب  النرآن المجيد، وورد في أخبار الرسول )

( ،)"ِف الدَّخيل من الصَّريح  .(2)وذكرت  العرب في أشعاِرها، وأخبارها، ليُعر 

مخشريُّ )ت ِب ليُصبِح  بذلك 538أما الزَّ هـ( فند ألاف  شرط التغيير على المعرَّ

ً بشرطي اإللحاق والتغيير، فنال في معنى التعريب هو: "أْن يُجعل  عربيَّاً  مشروطا

ف في ، وتغييره على من  .(3)هاج  وإجرائ  على وج  اإلعراب"بالتَّصرُّ

 ومنهم من جعل الكلمة األعجميَّة المستعملة في كام العرب على أربعِة أقسام:

 أولها: ما لم يتغيَّر ولم يكن ملحناً بنبنية كام العرب كـ)ُخراس ان(.

م(.  وثانيها: ما لم يتغيَّر ولكن كان ُملحناً بنبنية كامهم كـ)ُخرَّ

(.وثالثها: ما   تغيَّر ولكن لم يكن ُملحناً بها كـ)آُجرَّ

 .(4)ورابعها: ما تغيَّر وأُلِحق  بكاِم العرب كـ)ِدره م( 

ه واحداً 911وال بُدَّ من اإلشارة إلى ما ذكره السيوطي )ت ب بعدِّ هـ( عن المعرَّ

اً من أكثر الذين كتبوا في هذا المولوع، فند أفرد ل  ُكتُباً كالمتوكلي، والمهذَّب، فل

عن ذكره إيَّاه بوصف  باباً من أبواب ُكتُبِ  األُخر كاإلتناِن، ومعترك األقران، والمزهر، 

ب بنول : "هو ما استعملت  العرُب ِمن  األلفاظ المولوعة لمعاٍن في  ف المعرَّ فند عرَّ

 .(5)غيِر لُغتها "

ق الخفاجي )ت ب هـ( شننُ ُ شنُن كثيٍر من سابني  بين 1069ولم يُفّرِ المعرَّ

: "التعريب  ننل اللفظ من العجمية إلى العربية "  .(6)والدَّخيل ُمكتفياً بالنول إنَّ

                                                            

ينظر: المعرَّب في اللغةر فارس السيد حسن السلطانير رسالة ماجستيرر بإشراف د.محمـد حسـين  (1)
 .43م(: 1996هـ/1417آل ياسينر كلية اآلدابر جامعة الكوفة )

 .15م األعجمي على حروف المعجم: المعرَّب من الكال (2)
 .3/507الكشاف عن حقائ  التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل:  (3)
 .24-23ينظر: في التعريبر ألحمد بن سليمان كمال باشا زاده:  (4)
 .1/268المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  (5)
 .23شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدَّخيل:  (6)



ويبدو من تعريف  أنَّ ُ اليشترُط في  سوى االستعمال، فمتى ما استعملت العرُب 

بة، وهو النول الذي اختاره المحبِّي )ت هـ( أيلاً 1111الكلمة األعجمية صارت معرَّ
(1). 

ب والدَّخيل ما ينتي:يُستشفُّ م  ما تندم من أقوال الندامى وآرائهم في المعرَّ

ب والدَّخيل، واستعماُل أحدهما ُمرادفاً لآلخر. .1  عدم التفريق بين المعرَّ

اختافهم في شروط التعريب ولوابط ، فمنهم من اشترط في  اإللحاق بالكام  .2
م يشترط في  سوى العربي، ومنهم من ألاف إلى اإللحاق شرط التغيير، وثالث ل

 الننل إلى العربية، واستعمال  في كام العرب.

ب على الدَّخيل استعماالً، وتسميتُ  إعراباً، فينال في  حينئذ  .3 ُق مصطلح المعرَّ تفوُّ
ب. ب، مع أن المشهور في  ُمعرَّ ب وُمْعر   معرَّ

ب الذي جاء ب  الندامى، إال  أما المحدثون فلم يخرجوا عن معنى مصطلح المعرَّ

أنهم رسموا حدَّاً فاصاً بين  وبين الدَّخيل، وهو ما لم يُشْر إلي  الندامى؛ ألنهم 

استعملوهما للمعنى نفس ، ولم يسلم المحدثون من االختاف في التفريق بينهما، 

ن ذهب إلى  الختافهم في المعيار الذي استعملوه لتحديدهما، والتمييز بينهما، فمنهم م 

ً استناداً إلى مفهوم أنَّ معيار التفرقة ب ين هذه المصطلحات ينبغي أن يكون  زمنيا

ً للكام الذي ي صحُّ االحتجاُج  االحتجاج عند اللغويين العرب الذين حدَّدوا إطاراً زمنيا

ب عندهم بنن : (2)ب ، وهو ما دُِعي  بعصر االحتجاج  ف المعرَّ ، وعلى هذا األساس يُعرَّ

عصر االحتجاج من أُمٍة أُخرى واستعملوه في لسانهم،  لفظ استعاره العرُب الُخلَُّص في

أّما الدَّخيل فهو لفظ أخذت  العربية في مرحلٍة متنخرة من عصر االحتجاج، وتنتي 

 .(3)الكلمة الدَّخيلة كما هي، أو بتحريٍف طفيٍف في النطق 

ً عاماً،  وذهب بعٌض ممن اعتمد  هذا المعيار إلى جعل الدَّخيل مصطلحا

ٍب دخياً ال العكس وتخصيص ال ب بما دخل في عصر االحتجاج، فيكون كلُّ معرَّ معرَّ
(4). 

ب  د  فريٌق آخر إلى االعتداد بالبُنية اللغوية معياراً للتفرقة بين المعرَّ في حين عم 

 والدَّخيل، على النحو اآلتي:

                                                            

 .1/51ي نظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدَّخيل:  (1)
؛ ومـدخل إلـى فقـه اللغـة العربيـةر 190ي نظر: في فقه اللغة وقضايا العربيةر د. سميح أبو م غلـي:  (2)

 .229د. أحمد محمد قدور: 
 .79ي نظر: كالم العرب من قضايا اللغة العربية: د. حسن ظاظا:  (3)
 .230-229؛ ومدخل إلى فقه اللغة العربية: 199للغةر على عبد الواحد وافي: ي نظر: فقه ا (4)



 ب: لفٌظ منترٌض من اللغات األجنبية ُوِلع  في الصيغ والنوالب العربية  .المعرَّ

   الدَّخيل: لفٌظ دخل العربية من اللغات األجنبية بلفظ  أو بتحريف طفيف في نطن
(1). 

:  أو أنَّ

 ."ب: هو "اللَّفظ األجنبي الذي غيَّره العرُب بالننص أو الزيادة أو النلب  المعرَّ

  والدَّخيل: هو"اللفظ األجنبي الذي د خل العربية دون تغييٍر كاألكسجين
 .(2)والتلفزيون"

واختار باحثون آخرون تعميم مصطلح الدَّخيل دون االلتفات إلى أي معياِر 

ب فهو: "الدَّخيل الذي جرى على األبنية  مستمٍد من الزماِن أو البناء، أما المعرَّ

 . (3)العربية"

ونحن بدورنا نميل إلى عدِّ المعيار البنيوي هو األفلل في التفريق بين 

 المصطلحين لجملة أسباب:

وجود كلمات كثيرة دخلت العربية في عصور االحتجاج وعدَّها علماء اللغة  :األول

ً حول  الندامى من الدَّخيل، وهذا يتعارُض مع المعيار الزمني، مما يُولِّد لبسا

باً على هذا المعيار، نجد قد ُعدَّ دخياً لدى الندماء.  الكلمات الدَّخيلة، فما يُعدُّ ُمعرَّ

د المصطلحات وتفسيرها البناء على أقوال الندماء، ال أن نُلغي : الواجُب في تحديالثاني

 .(4)أقوالهم، ونلع مصطلحاٍت غير ما ولعوه 

ن ألفاٍظ فيما : المعيار الزمني يُهمُل الطرائق التي عاملت بها العربيةُ ما  دخلها مالثالث

 رت أم بنيت على حالها.إذا كانت قد ُغيِّ 

ب والدَّخالرابع ومعلوٌم  (5)يل في اللغة تتَّفُق وتفسير  المعيار البنيوي لهما : داللة المعرَّ

أن المناسبة بين المدلول اللغوي واالصطاحي شرٌط من شروط ولع 

 .(6)المصطلح 

                                                            

 .230ي نظر: مدخل إلى فقه اللغة العربية:  (1)
ر وينظــر: مــن جهودالمجمــع العلمــي العراقــي فــي 16المعجــم الوســيطر د. إبــراهيم أنــيس وآخــرون:  (2)

 على الموقع: التعريب: د. كاصد ياسر الزيدير بحث متاح على شبكة االنترنت
www.acatap.htmlplanet.com/../jou1.htm  

 .230مدخل إلى فقه اللغة العربية:  (3)
 .1/60ي نظر: قصد السبيل:  (4)
 .314ي نظر: فقه اللغة العربيةر د. كاصد ياسر الزيدي:  (5)
 .5ي نظر: مقدمة في علم المصطلحر د. علي القاسمي:  (6)



 ثالثاً: دائرة التأليف: 

 . قديماً:1

ب والدَّخيل باالهتمام الذي حظيت ب  الظواهر العربية  حظيت ظاهرة المعرَّ

النرآن الكريم كان الباعث األكبر على ذلك، حتى إذا ما خطا الدرس األُخرى، ولعلَّ 

اللُّغوي ُخطاه الجديدة راح يستنلُّ بدراسة الظواهر العربية منفردةً في ُكتُب مستنلٍَّة ومن 

ب لمن ُكتُبهم،  ٍة بالمعرَّ ب من الكام األعجمي، أو في فصوٍل خاصَّ بينها ظاهرة المعرَّ

بة عن اللُّغات األُخرى، ولم يتناولوا فيها جمع العلماُء فيها كثير اً من األلفاظ المعرَّ

التعريب بوصف  ظاهرةً لغوية فحسب، بل ولعوا بعض اللوابط التي يُعرُف بها 

ب، كما تناول  بعلهم اإلبدال  والتغيير في أصوات الكلمة غير العربية إللحاقها  المعرَّ

 بنبنية كام العرب.

 ومن هؤالء:

ب والدَّخيل، وحدَّد الخليل بن  - احمد الفراهيدّيِ: تحدث في كتاب  )العين(عن المعرَّ
 .(1)سمات وعاماٍت للتفريق بين ماهو عربّيٍ وغيره

هـ( ذكر في )باب ما أُعِرب  من األعجمية(، وباب )اطراد اإلبدال 180سيبوي  )ت -
 .(2)في الفارسيَّة(

 .(3)هـ(، في كتاب : )البيان والتبيين(255الجاحظ )ت -

هـ( في كتاب : )أدب الكاتب( فصل )ما تكلَّم ب  العامة من الكام 276ابن قتيبة )ت -
 .(4)األعجمي(

ابن دريد في كتاب  )جمهرة اللُّغة(، )باب ما تكلَّمت ب  العرُب من كام العجم حتى  -
 .(5)صار كاللُّغة(

العربية( هـ( في كتاب : )الزينة في الكلمات اإلسامية 322أبو حاتم الرازي )ت -
 .(6)فصل )األسماء األعجميَّة في النرآن(

 

                                                            

ـــــدَّخيل فـــــي كتـــــاب 5/41ر 5/6ر 54-1/52ينظـــــر: العـــــين:  (1) ر  ولالســـــتزادة ينظـــــر: المعـــــر ب وال
 )بحث(.  83-77العين:

 . 305ر 4/303الكتاب:  (2)
(3) 1/19. 
(4) 306. 
(5) 2/805. 
(6) 138. 



هـ( في كتاب  )الخصائص( باب )ما قِيس  على كام العرب فهو 392ابن جنِّي )ت -
 .(1)من كام العرب(

هـ( في كتاب  )الصاحبي في فن  اللغة وسنن العرب في 393ابن فارس )ت -
 .(2)كامها( باب)النول في اللغة التي نزل بها النرآن(

هـ( في كتاب  )فن  اللغة وسر العربية( فصل )فيما 429و منصور الثعالبي )تأب -
 .(3)يجري مجرى الموازنة بين العربيَّة والفارسيَّة(

ب من األعجمي(458ابن سيده )ت -  .(4)هـ( في كتاب  )الُمخصَّص( فصل )المعرَّ

ب ينُخذ منحًى آخر، و هو حتى إذا كان النرُن السادس بدأ التنليف في المعرَّ

بة بين دفتي  كتاٍب، وإفرادُها بُمصنٍَّف خاّصٍ بها، ومن هذه  جمُع األلفاظ المعرَّ

 الُكتب:

ب من الكام األعجمي على حروف المعجم، أبو منصور الجواليني  - المعرَّ
 هـ(.540)ت

ب المعروف بحاشية ابن بري )ت - ب 582في التعريب والمعرَّ هـ( على كتاب المعرَّ
 للجواليني.

 هـ(.771عم وُمبيد الننم، تاج الدين السُّبكي )تُمعيد النِّ  -

 ه(.911الُمهذَّب فيما و قع في النرآن من اللغات العجمية، السيوطي) -

 هـ(.940في التعريب، أحمد بن سليمان كمال باشا زاده )ت -

ين الخفاجي )ت -  هـ(.1069شفاء الغليل فيما في كام العرب من الدَّخيل، شهاب الدِّ

في اللغة العربية من الدَّخيل، محمد األمين المحبِّي قصد السبيل فيما  -
 هـ(.1111)ت

 . حديثاً:2

ب والدَّخيل غيُر واحٍد من العلماء،   أما في العصر الحديث فند ألَّف  في المعرَّ

 ومن هذه المؤلفات:

ب، محمد نهاني )ت - راز المذهَّب في الدَّخيل والمعرَّ  م(.1885الّطِ

ب في النرآن الكريم، -  هـ(.13أحمد النوصي )ت في النرن  المعرَّ

                                                            

(1) 1/357. 
(2) 57. 
(3) 207. 
(4) 14/40. 



ي والدَّخيل، أدى شير الكلداني )ت -  م(.1915الدَّليل إلى ُمرادف العاّمِ

 هـ(.1337التنريب ألصول التعريب، طاهر بن صالح الدمشني )ت -

 هـ(.1342التهذيب في أُصول التعريب، أحمد عيسى، ُطبع  سنة ) -

 هـ(.1366االشتناق والتعريب، مصطفى المغربي، ُطبع سنة ) -

 م(.1960غرائب اللغة العربية، رفائيل نخلة اليسوعي، طبع سنة ) -

تفسير األلفاظ الدَّخيلة في اللُّغة العربية مع ذكر أصلها بحروف ، طوبيا العنيسي،  -
 هـ(.1964ُطبع سنة )

بة، د.صاح الدين المنجد، ُطبع سنة  - المفصَّل في األلفاظ الفارسية المعرَّ
 م(.1978)

لغوي النديم ما يُسمى في العربية بالدَّخيل، ط  باقر، ُطبع سنة من تراثنا ال -
 م(.1980)

 م(.1981موسوعة حلب المنارنة، خير الدين األسدي، ُطبع ) -

أثر الدَّخيل على العربية الفصحى في عصر االحتجاج، د.مسعود بوبو،ُطبع  -
 م(.1982)

 م(.1983حركة التعريب في العراق، د. أحمد مطلوب، ُطبع ) -

بات الفارسية في اللغة العربية، د. محمد التونجي، ُطبع )ُمعج -  م(.1988م المعرَّ

التعريب في التُراث اللُّغوي مناييس  وعاماتُ ، د. عبد العال سالم مكرم، ُطبع  -
 م(.1989)

ب في اللغة، فارس السيد حسن السلطاني، رسالة ماجستير ) -  م(.1996المعرَّ

 م(.1997ُطبع سنة )هل في النرآن أعجمي؟ د. علي خشيم،  -

ب في النرآن الكريم، دراسة تنصيلية داللية، د. محمد علي باسي، طبع  - المعرَّ
 م(.2001سنة)

 م(.2001المعربَّ والدَّخيل في المعاجم العربية، ُجهينة نصر علي، ُطبع سنة ) -

 م(.2004المعجم الذهبي في الدَّخيل على العربي، د. محمد التونجي، ُطبع سنة ) -

ب والدَّخيل، د.سعدي لناوي، طبع سنة )المعجم ا -  م(.2004لمفصَّل في المعرَّ

ب والدَّخيل في اللغة العربية وآدابها، د. محمد التونجي، ُطبع سنة  - المعرَّ
 م(.2005)

ب الصوتي في النرآن الكريم، دراسة ومعجم، رسالة ماجستيرغير منشورة،  - المعرَّ
 م.2006إدريس سليمان مصطفى،
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 الفصل األول: امل

 
 املبحث األول: اإلحصاء والوصف

غــات املقــ   
ُّ
  املبحــث الثــاني: الل

 منها.
 املبحث الثالث: املوضوعات

املبحــث الرابــل: التغيــريات الطارئــة 
بة
َّ
 على األلفاظ املعر

 املبحث اخلامس: املوازنة



 المبحث األول : اإلحصاُء والوصُف : 

بة والدَّخيلة التي وقفنا عليها في كتاب ))تهذيب اللغة((  بلغ مجموُع األلفاظ المعرَّ

( لفظة نصَّ األزهريُّ صراحةً على تعريبها، أواستعاض عن التصريح بتعريبها 392)

( لفظةً لم نحسْبها من لمن هذا 38بنحكاٍم تدلُّ على عدم أصالة ُعروبتها، ما عدا )

ر ذكرها في أكثر من مولعٍ العدد؛ ألن األزهري قد  ، وقد يعلَّل إعادت  (1)كرَّ

للنصوص، وتكراره لأللفاظ " لينف بنارئ التهذيب إلى أهمية المكرور منها، وقد يُشمُّ 

ن يننُده... وربما يكون  –وال سيما النندية  –من بعض تكريرات   رائحةُ التعصُّب على م 

، أو"نجم  ذلك من جمع  (2)رّيِ في التكرير..."في بُعد الشُّنِة بين  نّصٍ وآخر عذٌر لألزه

 .(3)األقوال  الكثيرة في تفسير اللفظ الواحد، لصدورها من لُغويِّين  ُمختلفين"

غم من دقة األزهرّي في النطع بنعجمية لفٍظ ما، وتشكيك  في نسبة  وعلى الرَّ

كثيٍر من هذه األلفاظ إلى لغٍة غير عربية، فند فاتت ُ ألفاٌظ أثبتت الدراساُت الحديثة أنها 

ذوات جذور عربية أصيلة تنتمي إلى اللغات السامية النديمة اقترلتها اللغاُت األجنبية 

مة، ثم عاد العرُب فنخذوها من هذه اللغات فُظنَّ أنها غيُر عربيٍة، ومن من العربية الندي

هذه األلفاظ آنُك/ أتُون/ إستبرق/ إقليم/ إيل/ أيلول/ باذق/ ب بر/تاج/ تنري / تشرين/ تنُّور/ 

بل/ سندس/صلوات/ طاجن/ طوبى/  جص/ داشن/ دينار/ راسن/ رانج/ سّجِ

ز/ ُكوخ/ مجوس/ ِمسك/ مناليد طيطوى/فِردوس/ قالب/ ق سورة/ قُمنُم/   .(4)ُكرَّ

                                                            

رت فيهـا: هيـا شـراهيا:  (1) رة وبإزائهـا الصـفحات التـي تكـرَّ خـريص: 6/448وهذه هي األلفاظ المكرَّ ؛ دِّ
ـــــــان: 17/27؛ دختنـــــــوس: 7/211؛ شـــــــوذقة: 6/233 ـــــــان: 8/297؛ قفَّ ؛ مســـــــات : 8/297؛ قب 
ــــفرف ع: 8/441 ؛ مردقــــو : 9/93؛ قيــــروان: 17/205؛ زقــــوم: 12/262؛ خــــاميز: 10/59؛ س 
ســــب  : 399؛ ســــرقين: 9/394ورســــتال: ؛ 9/384؛ جــــردل: 9/422 ؛ مصــــطكى: 10/420؛ ك 
؛ 13/147؛ ورســاطون: 13/147؛ اصــفنط: 11/245؛ رزجــون: 10/585؛ جــاموس: 10/42

؛ 5/54؛ أ شـك ز: 270/ 14و8/401؛ اسـتبرل: 8/402؛ بـَرل: 4/416؛ كوخ: 9/400فرزين: 
ــــــل :  ؛ متـــــــرس: 11/194؛ طرخـــــــة: 14/152و 12/130؛ دليــــــزاد: 13/344؛ ت ـــــــر:9/398شِّ

 . 10/339ر قف :12/274؛ طاجن: 14/248؛ اندرورد: 5/302؛ مهزَرل: 10/529
بيـــدير أطروحـــة دكتـــوراهر بإشـــراف: د.  (2) األزهـــري فـــي كتابـــه تهـــذيب اللغـــةر رشـــيد عبـــد الـــرحمن الع 

ارر كلية اآلدابر جامعة القاهرة )  .557-556م(: 1973-هـ 1393حسين نصَّ
 .50هيم محمد نجا: المعاجم اللغويةر د. إبرا  (3)
-هـــــ1397) 1للتفصــــيل ي نظــــر: دخيــــل أم أثيــــلر عبــــد الحــــ  فاضــــلر مجلــــة اللســــان العربــــير ج (4)

؛ ومــا ي ســمى بالــدَّخيل أو األعجمــي فــي المعجمــات العربيــةر طــه بــاقرر مجلــة 40ر 35م(: 1977
ى ؛ ومــن تراثنــا اللغــوي القــديم مــا ي ســمَّ 549ر 544ر 536-534م(: 1979) 24كليــة اآلدابر ع

؛ 142ر 128ر 124ر 114ر 105ر 71ر 65ر 53ر 47ر 36فــي العربيــة بالــدَّخيلر طــه بــاقر: 

= 



بة والدَّخيلة في كتاب )تهذيب اللغة( منسوقةً بحسب  عت األلفاظ المعرَّ وقد توزَّ

 : الترتيب األبتثي وكاآلتي

 

 الحرف

عدد 

األلفاظ 

المعربة 

 والدَّخيلة

النسبة 

 المئوية
 الحرف

عدد 

األلفاظ 

المعربة 

 والدَّخيلة

النسبة 

 المئوية
 الحرف

عدد 

األلفاظ 

المعربة 

 والدَّخيلة

النسبة 

 المئوية

 7,4 29 ق 2,8 11 ز 8,1 32 أ

 5,3 21 ك 8,5 33 س 9,4 37 ب

 1,1 4 ل 2,8 11 ش 2,3 9 ت

 7,9 31 م 3,3 13 ص 0,2 1 ث

 4,6 18 ن - - ض 4,8 19 ج

 3,6 14 ه 4,1 16 ط 8 3 ح

 0,8 3 و - _ ظ 2,3 9 خ

 1,5 6 ي 2,1 8 ع 6,6 26 د

 _ _ غ - - ذ
 %100 392 المجموع

 5,6 22 ف 4,1 16 ر

  

 يتبيَّن من الجدول السابق ما ينتي:

إنَّ األلفههاظ التههي أُحصههيت فههي حههرف البههاء هههي األكثههرمن أي حههرٍف آخههر، تليههها  .1
 ألفاظ حرف السين، فحرف، الهمزة ثم حرف الميم والناف والدال.

بة والدَّخيلة  .2 في األحرف الستة المتندمة في كثرة الهورود إنَّ مجموع األلفاظ المعرَّ
بههة %47,9يمثِّههل مهها نسههبت  ) ( أي نصههف مهها لههمَّ  التهههذيب مههن األلفههاظ المعرَّ
 والدَّخيلة تنريباً.

                                                                                                                                                                                 

والكلمــات العربيــة ذوات األصــول الســومرية واألكديــةر د. آركــي ســالونر ترجمــةر  د. محمــد قاســم 
ر 10مصــــــطفى ود. توفيــــــ  عزيــــــز عبــــــد  ر مجلــــــة الجامعــــــة )الموصــــــل(ر الســــــنة العاشــــــرةر ع

؛ وخطـر الشـعوبية علـى هويـة اللغــة 136رات لغويـةر عبـد الحـ  فاضـل: ؛ ومغـام22م(: 1980)
اذر مجلــــة المعلــــم الجديــــدر المجلــــد  -هـــــ1409) 2وجـــــ1ر ج 46العربيــــةر د. أحمــــد محمــــد الشــــح 

؛ وصـــيغة فاعـــل عربيـــةر د. رشـــيد عبـــد الـــرحمن العبيـــدير مجلـــة 54-53ر 48-46م(: 1989
ر 57ر 50ر 41د. علـي فهمـي خشـيم:  ؛ وهل في القـرآن أعجمـي ر50م(: 1989ر )3الضادر ع

 .181ر 107ر 103ر 96ر 90ر 79ر 76ر 68

 

= 



لهم يههرد فههي حهرف الههذال والغههين أيُّ لفهٍظ، ولههيس لللههاد والظهاء بههاٌب فههي األلفههاظ  .3
بة والدَّخيلة؛ "ألنَّ هذين الحرفين لم ينِطْق بهم  .(1)ا سوى العرب"المعرَّ

 

 المبحث الثاني: اللُّغاُت المقترض ِمنها :

بةُ  لند اتَّلح لنا من خال االستنراء أنَّ اللُّغات التي اقتُِرلْت منها األلفاُظ المعرَّ

 : والدَّخيلة في كتاب )تهذيب اللُّغة( كانت على النحو المولَّح في الجدول اآلتي

 

 اللُّغة
عدد 

 األلفاظ

النسبة 

 المئوية
 اللُّغة

عدد 

 األلفاظ

النسبة 

 المئوية

 1,5 6 اللُّغة السُّريانيَّة 44,2 173 ما لم يجْد ل  أصاً 

 1,5 6 المشترك 16,2 64 اللغة الفارسيَّة

باً أو  ما لم يجزم بكون  معرَّ

 دخياً 
 0,7 3 اللُّغة اإلفرينيَّة 15,8 62

 0,3 1 البربريَّةاللُّغة  7,9 31 ما لم يجزْم بنسب تِ 

نديَّة 4,5 18 اللُّغة الروميَّة  0,3 1 اللُّغة الّسِ

 0,3 1 اللُّغة النبطيَّة 2,3 9 اللُّغة العبرانيَّة

 0,3 1 اللُّغة الهنديَّة 2,3 9 اللُّغة النبطيَّة

 %100 392 المجموع 1,7 7 اللُّغة الحبشيَّة

 

 يتلح من الجدول السابق ماينتي:

التي لم ينسبها إلى أصٍل محدَّد هي أكثر من أّيِ نمٍط آخر، وتُعزى إنَّ األلفاظ  .1
هذه الكثرة إلى عدم قُدرة األزهرّي على تنصيل تلك األلفاظ؛ لعدم معرفت "أصل 

رة التي عاش فيها (2)اللُّغة وتنريخها األلسني" ، ولعلَّ الحنبة الزمنية المبّكِ
تلك الِحنبة لم تكن تعرُف هـ( تشفُع ل  في ذلك؛ ألن 370-282األزهريُّ )

مة في أُصول  الدراسات اللغوية المنارنة، ولم تكن تملُك وسائل المعرفة المتندِّ
ب والدَّخيل  سَّعة ومستنلة في المعرَّ اللغاِت، ولم تكن قد ظهرت بعدُ دراساٌت مو 

هـ(، وما كان مفنوداً في عصر األزهرّي قد 540كما نراه عند الجواليني )ت
اسات اللغوية الحديثة بفروعها المنارنة والتنصيليَّة، وقياُم دراساٍت ظهر في الدر

ب والدَّخيل أزال اللَّبس  عن هذه المسنلة، فباتت معروفةً أُصول  جادةٍ حول المعرَّ

                                                            

 .220المعرَّب:  (1)
طرل أئمة اللغة القـدامى لمعرفـة المعـرَّب ومـا ب نـي عليهـا فـي العصـر الحـديثر ربيـع مكـير مجلـة  (2)

 .71م(: 1994ر )15ر السنة 75الفكر العربير ع



قسم كبير من تلك الكلمات ولم يعْد هناك غموٌض في نْسبتها، على الرغم من 
 اختاف المواقف في ذلك.

م تنسب إلى أصل محدَّد في كثرة ورودها في التهذيب ما كان يلي األلفاظ التي ل .2
ً ولغويين  ً من اللُّغة الفارسيَّة؛ ألن الفُرس كانوا "أُدباء  وشعراء  وكتَّابا منترلا
ونحويِّين في العراق وفارس، وما وراء النهرين من الباِد المفتوحة، ومن هنا 

ب"  .(1)كان أكثر عنايِة التهذيب بالفارسّيِ المعرَّ

ويرى برجشتراسر أنَّ سبب  كثرة األلفاظ الفارسيَّة واآلرامية والحبشيَّة في اللغة 

نة المجاورة للعرب في النرون السابنة  العربيَّة هو أنَّها كانت لغةُ األقواِم المتمدِّ

 .(2)للهجرة 

باً أو دخياً، ويلي  ما لم يجزم  .3 بنسبت  ويتبعهما في الكثرة ما لم يجزم بكون  معرَّ
ذ ِره[ من أْن ينع  في  "ولعلَّ سبب ذلك يرجُع إلى شدة حيطت  وتحذُّره ] كذا ح 

ياً في  الصحيح  من اللُّغِة"  . (3)الخطن، وتهذيب ُ صنَّف  ُمتوّخِ

 

 المبحث الثالث: الموضوعات :

من المعلوم أنَّ العرب لم ينترلوا من المفردات األعجمية إال ما دعْت إلي  

 .(4)حاجةٌ، أو اقتلتْ ُ لرورةٌ عرلْت لهم في الحياة اليومية 

بةُ والدَّخيلة في  وفيما ينتي جدوٌل بالمولوعات التي استُعِملْت فيها األلفاُظ المعرَّ

 : كتاب تهذيب اللُغة

 

 

 

 

 

 

                                                            

 )أ طروحة(. 055األزهريُّ في كتابه تهذيب اللُّغة:  (1)
ر والمعـرَّب والـدَّخيل فـي المعـاجم العربيَّـة: 211ي نظر: التطور النحـوي للُّغـة العربيَّـةر برجشتراسـر:  (2)

 .14لجهينة نصر علي: 
 )أطروحة(. 504األزهريُّ في كتابه تهذيب اللُّغة:  (3)
ريانية والعربيةر د. إبـراهيم السـامرائي:  (4) ؛ والمعـرَّب والـدَّخيل فـي  25ت نظر: دراساٌت في اللُّغتين السُّ

 .325م(: 2002) 33جمهرة اللغةر د. عامر باهر الحيالير مجلة آداب الرافدينر ع



 

 

 الموضوعات

عدد 

مرات 

 ورودها

النسبة 

 المئوية
 الموضوعات

عدد 

مرات 

 ورودها

النسبة 

 المئوية

 1,8 7 أسماء سجات وكتب 11,2 44 أسماء الموالع والمدن

 9,7 38 أسماء النباتات والثمار
العطور وما يتصل 

 بها
6 1,5 

 8,9 35 ألفاظ متفرقة
الُجلود والسُّيور 

 والنُُطق
5 1,3 

اآلالت واألدوات 

 واألواني
32 8,1 

أسماء الطنوس 

 واألعياد
5 1,3 

 7,9 31 أسماءالجماعات واألفراد
أسماء أدوات العمل 

ه  وموادِّ
4 1,1 

أوصاف أشخاص 

 وأشياء
 1,1 4 ألفاظ الطلب 7,6 30

 1,1 4 مفردات زراعية 6,4 25 أسماء األلبسة واألقمشة

 0,7 3 الصفات اإللهية 5,1 20 الحيوانات وما يتصل بها

أسماء األطعمة 

 واألشربة
 0,5 2 أسماء أدوات الزينة 5,1 20

الموازيين والمناييس 

 والننود
16 4,1 

النوافذ والفتحات 

 المنزلية
2 0,5 

األلعاب واآلالت 

 الموسينىية
 0,5 2 أسماء أصباغ 4,1 16

معادن وأشياء في 

 الطبيعة
ز 3,5 14  0,5 2 أسماء ِخر 

 2,3 9 أسماء أدوية وأمراض
أسماء الِخفاف 

 وأنواعها
2 0,5 

 1,8 7 أسماء األزمنة واألوقات
 %100 392 المجموع

 1,8 7 األسلحة وما يتصل بها

 



 يتَّلح من الجدول السابق ما ينتي:

بة والدَّخيلة في التهذيب تمثِّل أسماء  الموالع والمدن،  .1 إنَّ أكثر األلفاظ المعرَّ
اآلالت واألدوات واألواني، ويمثِّل هذا النمط وأسماء النباتات والثمار، وأسماء 

بٍة ودخيلة.29%)  ( مما ورد في التهذيب من ألفاٍظ ُمعرَّ

تليها المفردات الدالة على أوصاف األشخاص واألشياء، وأسماء األفراد  .2
( أي ما %24,4والجماعات، واأللفاظ المتفرقة، وتمثل هذه المجموعة ما نسبت  )

بٍة ودخيلة.ينرب من ربع ما لم  الت  هذيب من ألفاٍظ معرَّ

أما أسماء األقمشة واأللبسة، وأسماء الحيوانات وما يتصل بها، واألطعمة  .3
واألشربة، والموازيين والننود، وأسماء األلعاب واآلالت الموسينية، وأسماء 

 ( أي أكثر من ربع العدد الكلي.%38,3المعادن واألشياء في الطبيعة، فتمثِّل )

لوعات األخرى النسم األخير من هذه األلفاظ، وهذا النسم هو أقل وتمثِّل المو .4
ن ما نسبت  ) بة والدَّخيلة في التهذيب حيث يكّوِ ( من مجموع %18,3األلفاظ المعرَّ

 العدد الكلي.

بة والدَّخيلة التي اشتمل %55إنَّ ما نسبت  ) .5 (، أي أكثر من نصف األلفاظ المعرَّ
اء  األشياِء الماديَّة الحسيَّة "التي لم يكن للعرب عهدٌ عليها هذا الجدوُل فيُمثِّل أسم

ياتها لم تكن في بيئتهم حتى  بها قبل الفتوحات اإلساميَّة، ألنَّ هذه األشياء بمسمَّ
يغِ، ولو وِجدت لما  م مع الّصِ يُطلنوا علهيا أسماًء عربية تتفُق مع الموازيين، وتتاء 

ياٍت أجنبيَّة، ألنن ا نعلُم أنَّ كثيراً من الحيوانات التي توجد في احتاجوا إلى مسمَّ
بيئتهم واألواني التي تُستعمل في منازلهم، واآلالت التي يحتاجون  إليها في حياتهم 
دة، تدلُّ على وفرةٍ لفظيٍَّة، وحصيلٍة من  ياٍت ُمتعدِّ أطلنوا على كّلٍ منها مسمَّ

 .(1)المفرداِت التي ال يُستطاُع حصُرها"

   

                                                            

المعــرَّب  ؛ وي نظــر:30التعريــب فــي التــراث اللغــوي مقاييســه وعالماتــهر د. عبــد العــال ســالم مكــرم:  (1)
 )بحث(. 354والدَّخيل في جمهرة اللغة: 



بة :المبحث   الرابع: التغييراُت الطارئة على األلفاظ المعرَّ

ليس للكلمة األعجمية أْن تجري  في ملمار العربية كما تشاُء ويحلو لها، كما أنَّ 

الذوق  العربي  ال يتنبَّل من ذلك الكلم ما لم يُشذَّب ويُصن ل؛ ليوافق  النظام العربي وسنن 

 .(1)العربيَّة في الكام صوتاً وبناًء 

بة في و من خال اطاعنا على هذه التغيرات التي طرأت على األلفاظ المعرَّ

 : التهذيب وجدناها كما ينتي

 أوالً: ما حصل فيه تغييٌر من نوعٍ واحٍد:

 اإلبدال: وهو نوعان: .1
 اإلبداُل بين الحروف: وأنماطه: .أ

ح ُ الجدول اآلتي:1  . إبداُل حرٍف بحرف: ويوّلِ

الحرف المبدل 

 منه 
 أمثلته  الحرف المبدل 

 باس ب پ

 طزر -طراز ط ت

 سرقين ق ج

 ِكسرى ك خ

 ُرخج ج ذ

 ِخيد د 

 تاج  ج ز

 سباط -موسى -دْست س ش

 ببر ب ف

 منج -ُجدَّاد –ُجد  –زرجون  ج ك

 دينار ي ن

ق -يلمق ق هـ  استبرق -ب رق -س ر 

 ونج -سبج ج 

ك ك  م   ر 

 

                                                            

 )رسالة(. 22ي نظر: المعرَّب في اللغة:  (1)



 . إبدال حرفين بحرفين:2

 أمثلته الحرف المبدل الحرف المبدل منه

 دهليز هـ، ز ا، ج

 ُزطّ  ز، ط ج، ت

 عاميص ع، ص خ، ز

 قيروان ق، ي ك،ا

 قندفير ق، ف ك، ب

 شبِث ب، ث و، ذ

 

 . إبدال ثاثِة أحرٍف بثاثة:3

 أمثلته  الحرف المبدل الحرف المبدل منه

 طيلسان ط، ي، س ت، ا، ش

 سمرقند س، ق، د ش، ك، ت

 قفشليل ق، ش، ل ك، ج، ن

 

 ب. اإلبدال بين الحركات: وأنماطه:

 . إبدال حركة قصيرة بحركة قصيرة:1

 أمثلته  الحركة المبدلة  الحركة المبدلة منها 

 ِكشخان الكسرة الفتحة

 

 . إبدال حركة طويلة بحركة طويلة:2

 أمثلته الحركة المبدلة الحركة المبدلة منها

 نِيروز الكسرة الطويلة اللمة الطويلة

 

 الزيادة: .2

ب  الحرف المزيد أصله اللفظ المعرَّ

 ا دشن داشن

 ي، ت سخت سختيت

 ج ُكنث جة كن ث ة

 ق نرم نرمق



 

 الحذف:  .3

ب  الحرف المحذوف أصله  اللفظ المعرَّ

 ا،ا خمانا  خمن

 ا ي ّما يمّ 

 

ب منخوذاً من التركيب أو النحت:  .4  :(1)لفظين أعجميَّينِ وهو كون اللفظ المعرَّ

ب ب أصله اللفظ المعرَّ  أصله اللفظ المعرَّ

 دُنب  بره طنبور كاوميش جاموس

ب  كمان قر قمنجر ُجل آب ُجاَّ

 منج قُوش مجوس دُخترنُوش دختنوس

 مرزن كوش مردقوش شاه بُور سابور

رج ه سمَّ  ماهي ُرويان ُمهرقان س  مرَّ

 

 ثانياً: ما حصَل فيه تغييٌر في أكثر من نوعٍ 

ب  تغييراته أصله اللفظ المعرَّ

 زيادة، إبدال جهار إستار

 إبدال، زيادة أستون إسطوان

 زيادة، إبدال كليد إقليد

 حذف، إبدال نبهره بهرج

 إبدال، إدغام كريبان ُجُربَّان

 زيادة، إبدال، حذف خرنكاه خورنق

 زيادةإبدال،  شبي سبيج

 حذف، زيادة، إبدال سادل سدير

لوتا صلوات  زيادة، حذف ص 

 إبدال، حذف زينا صيق

   

                                                            

دراســة ومعجــمر إدريــس ســليمان مصــطفىر رســالة  –ي نظــر: المعــرَّب الصــوتي فــي القــرآن الكــريم  (1)
ماجســــــــــتيرر بإشــــــــــراف: د. هــــــــــاني صــــــــــبري آل يــــــــــونسر كليــــــــــة التربيــــــــــةر جامعــــــــــة الموصــــــــــل 

 .238م(: 2006هـ/1427)



ب  تغييراته أصله اللفظ المعرَّ

 أيسوع عيسى
قلب مكاني، إبدال، 

 حذف

 إبدال، حذف فالغاء فلج

 حذف، إبدال قاشي قِسي

 إبدال، زيادة ُكشب كسبُج

 إبدال، حذف ُمشت  ُمستن 

 إبدال، حذف مشيحا مسيح

ق ر ُمهر   إبدال، حذف ُمهره كرَّ

 إبدال، حذف أونداز هنداز

 حذف، إبدال هيتالج هيت لك

 

 يتَّلح مما سبق ما ينتي:

بههة التههي نههصَّ األزهههريُّ علههى ماحصههل فيهه  مههن تغييههراٍت  .1 إنَّ عههدد األلفههاظ المعرَّ
بة  %15,5( لفظةً، أي ما نسبت  71هو)  والدَّخيلة.من مجموع األلفاظ المعرَّ

( تغييهراٍت، يمثهل اإلبهدال 108إنَّ المجموع الكلي للتغييراِت في هذه األلفاظ بلغ ) .2
(، وُكههلم مههن النلههب 10(، والتركيههب )13(، والزيههادة )17(، والحههذف )66منههها )

 (.1المكاني واإلدغام )

فهي إنَّ من التغييرات ما كان الزماً لئا يدخل األصوات العربية ما ليس منها كما  .3
غها التخلُّص من التناء السهاكنين كمها  )باس(، أما األُخرى فكانت غير الزمة سوَّ
فههي )شههاه بههور(، أو الههتخلُّص مههن االبتههداء بالسههاكن كمهها فههي )إقليههد(، أو اإللحههاق 
غ لهههها سهههوى مخالفهههة أُصهههولها  باألبنيهههة العربيهههة كمههها فهههي )دينهههار(، أو ال ُمسهههّوِ

 األعجمية.

هدة أو  لم تكن اإلبهداالت الطارئهة .4 علهى األلفهاظ المعَّربهة منلهويةً تحهت أُسهٍس موحَّ
محكومههة بمههنهج ثابههت، فمههثاً حههرف الهههاء أُبههِدل قافههاً فههي )إسههتبرق( وجيمههاً فههي 
ب  ههك(، ويمكههُن عههزو ذلههك إلههى "طبيعههة الصههوت المعههرَّ م  )سههبج( وكافههاً فههي )ر 
بههة وزمههن اسههتخدامها،  وطرينهه ة وصههفات  ومكههان  خروجهه  وداللههة األلفههاظ المعرَّ

الننل من اللُّغات مباشرةً أو بالواسطة، وأخيراً كيفية ننل األصوات، سهواٌء أكانهت 
 .(1)ملفوظةً أم مكتوبةً"

 

 

                                                            

بــــةر د. حســــن محمــــد تقــــي ســــعيدر مجلــــة اللســــان العربــــير ع (1)  40أثــــر العربيــــة فــــي األلفــــاظ المعرَّ
 .45-44م(: 1995)



 المبحث الخامس: الموازنة:

بة والدخيلة ؛ فلذلك  تتفاوت المعاجم اللغوية فيما بينها في إيراد األلفاظ المعرَّ

بٍة ودخيلٍة، وما حوت  ارتنينا أْن نُجري ُموازنة بين ما حواه تهذيب اللُّ  غِة من ألفاٍظ ُمعرَّ

 : المعاجم األُخرى المدروسة أو المحصاة فيها هذه األلفاظ، وكانت النتيجة كاآلتي

 

 اسم المعجم
بة  عدد األلفاظ المعرَّ

 والدَّخيلة
 النسبة المئوية

 13,9 198 (1)العين 

 34,9 496 (2)جمهرة اللغة 

 1,5 22 (3)ديوان األدب 

 27,7 392 تهذيب اللغة

 4,9 71 (4)المحيط في اللُّغة 

تاج اللغة وصحاح 

 (5)العربية
243 17,2 

 %100 1422 المجموع

 

 يتبيَّن من الجدول السَّابق ما ينتي:

بة والدَّخيلة في هذه المعاجم هو ) .1 ( لفظةً، يُمثُِّل 1422إنَّ العدد  اإلجمالي لأللفاظ المعرَّ

ينُرُب مهن ثُلُهِث ههذا العهدد، وللجمههرة الثُلُهث الثهاني، فهي حهين تُمثِّهُل  "تهذيُب اللُّغِة" ما

 المعاجم األربعةُ األُخرى ُمجتمعاٍت ثُلُث   األخير.

بهة  .2 إنَّ جمهرة  اللغة يُعدُّ المعجم األول من بين هذه المعاجم من حيث عدد األلفاظ المعرَّ

والدَّخيلة التي اشتمل عليها، لعل ذلك لكون  حشد الجمهور من كام العرب، فنورد ما 

                                                            

 )بحث(. 72ي نظر: المعرَّب والدَّخيل في كتاب العين:  (1)
 )بحث(. 351ي نظر: المعرَّب والدَّخيل في جمهرة اللغة:  (2)
ي نظر: األلفاظ المعرَّبة في كتـاب ديـوان األدب للفـارابير أ ميـة لـانم أيـوب الحديـدير مجلـة جامعـة  (3)

 .310م(:  2007(ر )15(ر المجلد )1تكريت للعلوم اإلنسانيةر العدد )
دراسـة فـي المـنه  والمـادةر فـالح محمـد علـوان الجبـورير  –المحيط فـي اللغـة للصـاحب بـن عبـاد  (4)

-هــ 1424هر بإشراف: د. عامر باهر الحيـالير كليـة اآلدابر جامعـة الموصـلر )أ طروحة دكتورا 
 .192-191م(: 2003

نظريــة صــحة األلفــاظ عنــد الجــوهرير عــامر بــاهر الحيــالير رســالة ماجســتيرر بإشــراف: د. عبــد  (5)
 .46م(: 1989-هـ1410الوهاب العدوانير كلية اآلدابر جامعة الموصل )



هحاُح فهي المرتبهة الثالثهة.  كان شائعاً على ألسنة الناس. ويلي  تهذيُب اللُّغهة، ويهنتي الّصِ

راسههة والتحليههل  ولهههذا ارتنينهها أن نتنههاول هههذه األلفههاظ الههواردة فههي "تهههذيب اللغههة" بالدِّ

 لكونها تمثِّل ظاهرةً جديرةً باالهتمام.
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ه:
م
 املبحث األول: منهج

لألزهرّيِ منهُج  الخاصُّ في كتاب  )تهذيب اللُّغة(، اقتصرنا في الحديث على ما 

 ل ُ عاقةٌ بمولوعنا، وكاآلتي:

بطِّ   أوالً: في الضَّ

 ً ، وفي  ينُف األزهريُّ موقفا بة والدَّخيلة كمداِخل  متميِّزاً في لبطِ  لأللفاظ المعرَّ

دةً، يمكن توليُحها على النحو  أثناء الع رض والشرح، ُمستعماً في ذلك وسائل ُمتعدِّ

 اآلتي:

 . التشكيل1

موِز الكتابيَّة للحركات   .(3)، و)ع سُطوس((2)، نحو: )ك ْعك((1)وهو اللبُط بالرُّ

 . التنصيص2

ى، نحو "الُمهُرقاُن للبحر، بلّمِ الميم  وهو أنْ  ي نُصَّ باسم حركة الحرف الُمسمَّ

اِء " اد "(4)والرَّ نَّارة، بكسر الصَّ  .(5)، و"الّصِ

 . الوزن3

حن اة بوزِن فِْعاة  وهو لبط الكلمة بذكر ميزانها الصَّرفي، نحو قول : "الّصِ

ان على فِْعال "(6)"  .(7)، و"ِكشخ 

 . الَّنظير4

دُ التماثل بينها وبين  نظيرها األشهر منها، نحو قول : وهو  لبط الكلمة بما يُؤّكِ

، و"الِطيط وى: لرٌب من الطير، وعلى وزنِ  نِين وى (8)"س ين اء على وزِن ص حراء "

"(9). 

                                                            

 .229ي نظر: الداللة في المعجم العربي المعاصرر د. عمرو مدكور:  (1)
 .1/67التهذيب:  (2)
 .3/337التهذيب:  (3)
 .5/397التهذيب:  (4)
 .12/159التهذيب:  (5)
 .4/248التهذيب:  (6)
 .7/42التهذيب:  (7)
 .79/ 13التهذيب: (8)
 .14/54التهذيب:  (9)



يغة5  . الص ِّ

هي ما يُشاُر ب  إلى أنَّ الكلمة  جمٌع لكلمٍة أُخرى، نحو: "الُهمناق واحدتُها ُهمناقة 

 .(2)، أو تصغيٌر ل ، نحو "ُسبيِّج... تصغير السَّيبج "(1)"

، و"تُوت (3)فلاً عن وسائل  أُخرى كتسميِة الحرف، نحو: "س ذوم بالذال "

يِن" بتاء 
اِء "(4) اُي قبل  الرَّ ق: الزَّ  . (5)، وتحديد المولع نحو: "الُمهْزر 

 ثانياً: في العرض:

بة والدَّخيلة، منهٌج يمكن كان لألزهري وهو يعرُض المادة اللُّغوي ة لأللفاظ المعرَّ

 تلخيص  في النناط اآلتية:

ب،   .1 ُق: مكياٌل لما يُشر  ذكُر اللفظِة، وبيان معناها، ثم بيان ُحكمها، كنول : "الدور 
ٌب " س: الكتاُب الذي تُجمع  في  الُكتُب، قلت: وليس (6)وهو معرَّ ، وقول : "الِفهر 

ب "  .(7)بعربي محٍض، ولكن  معرَّ

ذكُر اللفظة، فالحكم، ثم ذكر المعنى ثالثاً، ومن ذلك: "الب نَّم: دخيٌل، وهو اسم  .2
 .(8)لشجرة، وهو ِصبٌغ يُصب غ ب  "

ٌب " .3 ِرقين: ُمعرَّ ، وقول : (9)ذكُر اللفظة، فالحكم، دون  ذكر المعنى، كنول : "الّسِ
ب ال أصل ل  في العربية "  .(10)"الكوس ج: وهو معرَّ

ق: ذكر اللفظة،  .4 بْت عن ، كنول : "الُمهر  فالمعنى، ثم ذكر الحكم واألصل الذي ُعّرِ
ر" ه كرَّ ٌب أيلاً، أصل  ُمهر   .(11)الصحيفة البيلاء يكتُب فيها معرَّ

 

                                                            

 .6/6التهذيب:  (1)
 .10/598التهذيب:  (2)
 .12/390التهذيب:  (3)
 .14/308التهذيب:  (4)
 .6/500التهذيب:  (5)
 .9/30التهذيب:  (6)
 .6/521التهذيب:  (7)
 .9/205التهذيب:  (8)
 .9/399التهذيب:  (9)
 .10/3التهذيب:  (10)
 .5/397التهذيب:  (11)



ذكر اللفظة، والمعنى والحكم، واألصل، ثم ذكر المنابل لها في العربية، ومن  .5
رع: التِّيريُز. خريص من الثوب واألرض والدِّ ٌب أصل  فارسٌي، ذلك: "الدِّ .. ُمعرَّ

ةُ والسَّعيدة "  .(1)وهو عند العرب: الب نينةُ واللَّبِن ة والسُّبج 

ان وهو فارسٌي  .6 وخ  ذكر اللفظة، فالحكم، ثم المنابل العربي، ومن ذلك: "الج 
ِرين " ٌب وهو بالعربيَّة: الِمسط ح والج   .(2)ُمعرَّ

عليها جملةً واحدةً، كنول  في ذكر مجموعٍة من األلفاظ مع معانيها، ثم الحكُم  .7
بةٌ، وال أُصول  لها في  باب الناف والجيم:"قلُت: وهذه الحروُف ُكلُّها عندي ُمعرَّ

 .(3)كام العرب"

بة أو الدَّخيلة، أي التنصيُص  .8 ذكُر األصل اللُّغوي الذي ترجُع إلي  اللفظة المعرَّ
بت عنها اللفظة، كالفارسيَّة أو ال نَّبطيَّة، أو العبرانيَّة، أو على اللغة التي ُعّرِ

ْف " ل بالنبطيَّة، أي:ال ت خ  ، وقول : (4)غيرها من اللغات، ومن ذلك قول : "ال تْدح 
 .(5)"هيا شرا هيا: معناه: يا حيُّ يا قيُّوُم بالعبرانية "

ذكُر اللفظة وشرحها في مولعها من الكتاب، ثم ذكر الحكم عليها في مولع  .9
 .(8)، والِدين ار (7)، والتور(6)آخر كما في الديباج 

ذكر حكمين، أو ثاثة أحكام للفظة الواحدة، ومن ذلك قولُ : "البِط ْرك هو السَّيد  .10
ُج: دخيٌل (9)من سادة المجوس، قلُت: وهو دخيٌل، وليس بعربي " ، وقول : "الُكرَّ

ب الأصل  ل  في العربية "  .(10)ُمعرَّ

ه:
م
 املبحث الثاني: مقاييس

ال شكَّ في أنَّ النواعد  ال تُبنى إال على لغٍة بلغت من النُّمو والنلج حداً اتَّلحت 

ل فصائل ُمتجانسةً تغلُب عليها  في  قوانينها العامة، واطَّردت في نظمها عاماٌت تُشّكِ

ب والدَّخيل تُستخل ُص وتتشكَُّل  صفة التعميم، وعلى هذه الصورة بدأت أدلةُ معرفة المعرَّ

                                                            

 .7/655التهذيب:  (1)
 .7/461التهذيب:  (2)
 .9/378التهذيب:  (3)
 .4/420التهذيب:  (4)
 .6/82التهذيب:  (5)
 .10/585التهذيب:  (6)
 .12/274التهذيب: (7)
 .14/270التهذيب:  (8)
 .10/430التهذيب:  (9)
 .10/3التهذيب:  (10)



ب والدَّخيل من الكام ، (1) وأخذ علماء العربية يلعون  مناييس ومعايير لتمييز المعرَّ

العربي األصيل، وكان لهذه المناييس التي ابتكروها تنثيٌر عميٌق على الصعيدين 

النظري والتطبينّي في كل الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، فكل هذه الدراسات 

أجانب، تعتمد اعتماداً مباِشراً أو غير مباشٍر من حيث مادة  سواٌء أكان ُكتَّابُها عرباً أم

البحث ومنهجيَّت  إلى حٍد كبيٍر على اإلرث الثمين الذي خلَّف  علماُء العربية الندامى من 

ب والدَّخيل، فآراُء الندامى ومنهجية البحث التي  آراٍء ونظرياٍت في مولوع المعرَّ

ب وطرائق لبط  تشكَّل أساس  مادة البحث  ولعوها واتبعوها في معالجة المعرَّ

للمحدثين، وهي نفُسها المتَّبعة لمنيَّاً وعانيةً في كّلِ ما ُكتـب  عن هذا المولوع في 

 .(2)العصر الحديث 

وقد تبيَّن لنا من خال االستنراء أنَّ هناك أكثر من منياس استند إلي  األزهريُّ 

ب والدَّخيل، وكاآلتي:  لمعرفة المعرَّ

 الً: المقياس النقلي:أو

بةٌ أو دخيلةٌ  وهو أن ينول أحدُ أئمِة العربية عن كلمٍة ما في اللغة: إنَّها معرَّ

: "الننُل: بنن يننُل  ذلك أحدُ أئمة اللغة" ، ويُعدُّ هذا (3)فتكون كما ذكر، قال السيوطيُّ

من أكثر  المنياس من أكثر المناييس التي اعتمدها األزهري، وكان اللَّيث بن المظفر

العلماء الذين روى عنهم، فمن ذلك قول :"قال اللَّيث: العُْصفُر: نباٌت ُسافت  الِجلاير، 

بة" ف"(4)وهي معرَّ وى عن أبي (5)، وقول : "قال اللَّيث:ال د ْهل بالنبطيَّة:ال ت خ  ، كما ر 

انيَّ 224ُعبيد )ت سيُح ِعيسى أصلُ ُ بالِعبر  ب  هـ( كنول : " قال  أبو ُعبيٍد: الم  ا، فعُّرِ ِشيح  ة م 

، كما قيل  ُموس ى، وأصلُ  ُموش ى" وُغيِّر 
هـ( ِمن ذلك قولُ  255، وروى عن ش ِمر )ت(6)

بة ذ رد قون " ْرُجون(: "قال ش ِمٌر: أُراها فارسيَّةً ُمعرَّ  .(7)في )الزَّ

ي من روى عن ، ً ِمن غير أْن يُسّمِ با ً معرَّ  وقد يُصاِدف أْن يذكر  األزهريُّ لفظا

مكتفياً في  بنول : )قيل( أو )يُناُل( أو )قال بعُلهم( أو )قال غيُر واحٍد من أهِل الِعلم( أو 

: الِفرُعون بلغة النبِط: التِّمساح " ، (8))قال  أهُل اللُّغِة(، ومن األمثلِة على ذلك قولُ : "قيل 

                                                            

 .64ي نظر: أثر الدَّخيل على العربية الف صحى:  (1)
 )بحث( .356والدَّخيل في جمهرة اللغة:ب )بحث( ؛ والمعرَّ  51ي نظر: طرل أئمة اللُّغة القدامى:  (2)
 .1/270المزهر:  (3)
 .3/331التهذيب:  (4)
 .6/200التهذيب:  (5)
 .4/348التهذيب:  (6)
 .10/606التهذيب:  (7)
 .3/365التهذيب:  (8)



وميَّة: أصبت   ، وقولُ  عن (1)" وقولُ : "قال  غيُر واحٍد ِمن أهِل الِعلم: قالُون بالرُّ

يق(: "وقال  بعُلهم: هي كلمةٌ ُمعربةٌ، أصلُها ِزينا بالعبرانيَّة "  .(2))الّصِ

عم  أنَّ  ُك في رواية من يروي عنهم، كنوِلِ : "فإنَّ أبا عمرٍو ز  كما أنَّ  كان  يُشّكِ

م   " ... أصلُ  بالفارسيَِّة: ر  ك  م  الرَّ
د  ناقٍل، بل هو(3) ناقدٌ لُغوٌي، عليٌم  ، فهو " لم يكن ُمجرَّ

ها  بنٌي على أُُسٍس علميٍَّة صحيحٍة يُنرُّ هذا  –باللُّغِة، ُمميٌِّز بين  جيِِّدها ورديئِها، وننده م 

 .(4)منهُج البحِث العلمّي الحديث " –اليوم 

ب والدَّخيل، لترفُِّع  غِم من أهمية هذا المنياس في إثباِت المعرَّ وعلى الرَّ

زوير التنري  والتاُعب بحنائن  إلثبات مزاِعمهم، واالكتفاء بما نُِنل  المستندين  إلي  عن ت

إليهم عن س ل ِفهم، إالَّ أنَّ  ال يُمكُن االعتمادُ علي ، ألنَّ قول  أحِد أئمِة اللُّغِة عن كلمٍة ما 

دُ قوٍل ق ً ُمبيناً، وإنَّما ُهو  ُمجرَّ نَّا ً وح  بةٌ أو دخيلةٌ ليس  بُرهانا د يُخطئ وقد إنَّها ُمعرَّ

يُصيب، والبحوث العلمية ال تنوُم على التخمين، بل على تنصي الحنائق وتحليلها 

 .(5)وشرحها واللهث وراء البرهان 

يلاف إلى ذلك أن  قد يتعسَُّف بعض هؤالء األئمِة"في ردِّ ألفاٍظ أعجميٍَّة مبيِّنة 

ردُّه ، وذلك م  إلى التعصُّب للعربيَّة، أو  العُجمة إلى العربية ومنهم من كان يفعل العكس 

 .(6)جهل باللغاِت وخصوصاً الساميَّة منها"

 ثانياً: المقياس الصَّوتي:

، أو أْن (7)يشتمُل هذا المنياس على مجموعة قوانين صوتية ولعها أئمةُ اللُّغة 

ترد  الكلمة على وفق معيار صوتي في تتابعاٍت أو ساسل  صوتيٍة ممنوعٍة عربيَّاً، أو لم 

 .(8)ْدها اللُّغويُّون والمعجميُّون  فيما استنروه من كام العرب يج

وقد اعتمد األزهريُّ على هذا المنياس شننُ  شنُْن غيِره من المعجميِّين ممن 

سبنوه أو جاؤوا بعده، فذكر ساسل  وتتابعاٍت صوتيٍَّة ال تجتمُع في الكلمة العربية، من 

                                                            

 .9/154التهذيب:  (1)
 .9/222التهذيب:  (2)
 .10/243التهذيب:  (3)
 )أطروحة(. 395األزهري في كتابه تهذيب اللُّغة:  (4)
 )بحث(. 59ي نظر: طرل أئمة اللُّغة القدامى:  (5)
خيلة فـي اللغـة العربيـة قبـل اإلسـالمر د. أحمـد إرحـي ِّم هبَّـور مجلـة بحـوث جامعـة حلـبر  (6) األلفاظ الدَّ

 .102م(: 1990ر )19العدد 
 (.)بحث 68ي نظر: طرل أئمة اللغة القدامى:  (7)
 )بحث(. 360ي نظر: المعرَّب والدَّخيل في جمهرة اللغة:  (8)



عجمي وهو دخيٌل؛ ألن  ليس في كام العرب شيٌن ذلك قول :"قال الليُث: األقلش اسٌم أ

، (1)بعد الم في كلمٍة عربية محلة، والشيناُت ُكلُّها في كام العرب قبل الامات"

ٌب؛ ألن  ليس في الكام كلمةٌ صدرها نوٌن أصلية"  .(2)وقول : "النرمق فارسيم معرَّ

ة: مشربةٌ  ة: "قال اللُّيُث: الناقُزَّ بةٌ وقول  عن الناقُزَّ دون الن رق ارة، ويُنال: إنَّها معرَّ

وليس في كام العرب مما يفِصُل ألٌف بين حرفين مثلين مما يرجُع إلى بناء ق ن ز 

رةِ، وليست بعربيٍَّة (3)ونحوه" ز  ، ومن ذلك أيلاً: قول ُ: "قال ش ِمر: اإلصطفلينة كالج 

 .(4)ام العرب"م حلٍة؛ ألنَّ الصاد  والطاء  ال تكادُ تجتمعاِن في محِض ك

يتبيَُّن مما تندم أنَّ هذه التتابعات الصوتية وغيرها مما ذكره األزهريُّ "غيُر 

تُ ُ،  موجودةٍ في كام العرب الصحيح، فإذا ما ُوِجدت فإنَّها في الكام الذي لم تثبْت صحَّ

ب، أو أنها موجودةٌ ولكنَّها قليلةٌ"  .(5)أو في الكام المعرَّ

ذُ على  هذا المنياس هو تعميُم  النظري المطلق الذي ليس ل  انعكاساٌت وما يُؤخ 

، فعندما يُوِردُ األزهريُّ تتابعاً صوتياً ذاكراً أن  ال يُوجد (6)مماثلةٌ على الصعيد التطبيني

في كلمٍة عربيٍة صحيحٍة، فهذا يعني أن  استنرى كام العرب وأحاط بكّلِ لُغات ، وهذا 

ً وأكثُرها ماال يتنتَّى لبشٍر مهما  كانت قدراتُ ؛ ألن "لسان  العرِب أوسُع األلسنِة مذهبا

، فلاً عن أنَّ اللُّغة، أيَّة لغٍة (7)ألفاظاً، وال نعلم  يُحيط بجميع علم  إنساٌن غيُر نبّيٍ"

كانت في تغييٍر مستمٍر مع الزمِن، فما يُفترُض أالَّ يجتمع  في كلمٍة عربيٍة ربما يكون قد 

لإلبدال أو النلب، يُلاف إلى ذلك أنَّ اللغة  العربية الفصحى أكثُر لغٍة اجتمع نتيجةً 

، وحافظت على الكثير من  جزريٍة حافظت على العناصر اللسانية للُّغة السامية األُّمِ

الكلمات الحاميَّة الساميَّة التي لاعت في كل اللغات السامية األُخرى؛ لذا فا يُمكن أْن 

صوتية ولعها أُناٌس في زمٍن لم يكن معروفاً في  شيٌء عن العائلة تُطبَّق عليها قوانين 

 .(8)الحامية الساميَّة التي تنتسُب العربيةُ إليها بالوراثة 

                                                            

 .8/324التهذيب:  (1)
 .9/417التهذيب:  (2)
 .8/261التهذيب:  (3)
 .12/272التهذيب:  (4)
النقــــــد اللغــــــوي فــــــي معجمــــــات القــــــرآن الرابــــــع الهجريرعــــــامر بــــــاهر الحياليرأطروحــــــة دكتــــــوراهر  (5)

م(: 1996هــــــــ_1417بإشــــــراف:أ.د.عبدالوهاب محمــــــد العدوانيركليــــــة اآلدابرجامعــــــة الموصــــــل)
101. 

 )بحث(. 69ي نظر: طرل أئمة اللُّغة القدامى:  (6)
 .42الرسالة: للشافعي:  (7)
 )بحث( . 361)بحث(؛ والمعرَّب والدَّخيل في جمهرة اللغة: 70ي نظر: طرل أئمة اللُّغة القدامى:  (8)



 

 ثالثاً: المقياس الصَّرفي:

ة بها، تُميُِّزها عن اللُّغاِت  ً خاصَّ ينوم هذا المنياس على أنَّ للعربيَّة أبنيةً وصي غ ا

وصيَّة  العربيَّة بنوزانها وموسيناها وجْرِسها تعودُ إلى هذه األبنية األُخرى، إذ إنَّ ُخص

يغ ، وعلى هذا األساس فإنَّ أيَّة  كلمٍة تخرُج عن أوزاِن األسماِء العربيَِّة تُعدُّ (1)والّصِ

بةً أو د خيلةً   .(2)ُمعرَّ

يغ منياساً يحتكَُّم إلي  ف ي معرفة األلفاظ وقد اتَّخذ  األزهريُّ من هذِه األبنيِة والّصِ

بة والدَّخيلة من عدِمها، وقد أشار  إلى ذلك بمثل قول  عن )ب نَّم(: " وإنَّما علمنا أنَّ   المعرَّ

ٌب؛ ألنَّ ُ ليس للعرِب بناُء كلمٍة على ف عَّل، ولو كانت )ب نَّم( كلمةً عربيَّةً لُوِجد   دخيٌل ُمعرَّ

 .(4)ِم العرِب فِْعاء بالكسِر ممدودةً "، وقول  عن )ِسين اء(: "ليس في كا(3)لها نظيٌر"

بةً بناُء )فاُعول(، ومن ذلك قولُ  في حديِث: ))فلم  وِمن األبنية التي عدَّها ُمعرَّ

نا(( ، حتى بلغن ا ما حوز  ْل ُمفِطرين  ، "قلُت: أحس ُب قول  : ماحوزنا بلغٍة غيرعربيٍَّة، (5)ن ز 

بةً، مثل: ، حيُث ذكر على هذا (6)وكننَّ ُ فاعول " البناء كلماٍت عديدةً عدَّها ُمعرَّ

... (12)، وصابون (11)، وجالُوت (10)، وجاموس (9)، وسابُور (8)، وهارون(7)س اُهور

 وغيرها.

                                                            

)رســـــالة(؛ والمعـــــرَّب والـــــدَّخيل فـــــي جمهـــــرة  42ي نظـــــر: نظريـــــة صـــــحة األلفـــــاظ عنـــــد الجـــــوهري:  (1)
 )بحث( . 362اللغة:

 )بحث(. 70ي نظر: طرل أئمة اللُّغة القدامى:  (2)
 .9/520التهذيب:  (3)
 .13/79التهذيب:  (4)
 .2/638ينظر: النهاية في لريب الحديث واألثرر ابن األثير:  (5)
 .5/179التهذيب:  (6)
 .6/120التهذيب:  (7)
 .6/273التهذيب:  (8)
 .10/79التهذيب:  (9)
 .10/600التهذيب:  (10)
 .11/5التهذيب:  (11)
 . 12/209التهذيب:  (12)



: "إنَّ بناء   وقد ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي إلى أنَّ هذا البناء  ُسريانيم فنال 

ِة السُّريانية التي استعملها العرُب فنلافوه فاُعول وإْن استُعمل  في العربية فهو من األبني

 ،(1)إلى أبنيتهم فنلحنوه بنبنية اآللة تارةً وبنبنية المبالغة تارةً أُخرى"

ح الدكتور عامر باهر الحيالي أن يكون من المشترك السامي العام،  في حين رجَّ

 .(2)وأن  أصيل في العربيَّة كما هو أصيٌل في السُّريانيَّة

بةً طائفةٌ جاء ت على بناِء )فِْعِليل( مثل: ِحْلتِيتومن األلفا ، (3)ظ التي عدَّها معرَّ

 ، وغيرها.(9)، وقِرِطيط(8)، وِسرقِين(7)، وِدخِريص(6)، وِسْختِيت(5)، وِدْهِليز(4)وِسهِريز

ً أو د خياً، بل هناك كلماٌت  با وال تُمثُِّل هذه األبنية ُكلَّ ما عدَّهُ األزهريُّ ُمعرَّ

ب والدَّخيل  مع أنَّ األزهريَّ لم يذكر سبب   –كثيرةٌ أُخرى قد ُعدَّت لمن  المعرَّ

، (10)ألنَّ بناء ها ال مثيل  ل ُ في العربيَّة، وِمن أمثلتها: قِنط ار  –التعريب فيها 

جان (11)ولجان والصَّ  ، والي ار 
 ، وغيُرها.(14)، والنَّارجيل (13)، وي فرين ج (12)

بة والدَّخيلة، إالَّ أنَّ هذا  وهذا المنياُس وإْن نجح  في تمييِز كثيٍر من األلفاظ المعرَّ

بةٌ أو دخيلةٌ؛ ألنَّها قد  ال يعني أنَّ أيَّة  كلمٍة على وزٍن غير سائغ في اللسان العربي معرَّ

، فلاً عن ما ينتليِ  معرفةً بكّلِ كل مات اللُّغِة تكون موروثةً عن اللُّغة الجزرية األُّمِ

                                                            

ــريانية والعربيــة:  (1)  362؛ وينظــر: المعــرَّب والــدَّخيل فــي جمهــرة اللغــة:112دراســات فــي اللُّغتــين السُّ
 )بحث(.
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 .7/162التهذيب:  (6)
 .7/655التهذيب:  (7)
 .9/399التهذيب:  (8)
 .17/223التهذيب:  (9)
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 .11/256التهذيب:  (13)
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التي هي ليست بمندور أّيِ بشٍر، فلاً عن كون  ال يفسُح المجال  لوجود شواذَّ في 

 .(1)اللُّغة، األمُر الذي يتناقُض وطبيعة أيَّة لُغٍة 

راية: قياس الد ِّ  رابعاً: مِّ

عٍ باللُّغِة العربية، فلاً عن 
لُّ لند كان األزهريُّ يتمتُّع بثنافٍة لغويٍة واسعٍة، وتل 

ثنافٍة عامٍة شملت مختلف  جوانب العلم والمعرفة، وقد تنتَّى ل  ذلك من طوِل ُمكابدِة 

العلم والدراسة، ومجالسة العلماء والسماع عن العرب الفصحاء من خال مشافهت  

ع من محفوظ  من الكام العربي، ممثاً بالنرآن إيّاهم في البا دية إبَّان أسره، ومما تجمَّ

ا  ات ، والحديث النبوي الشريف، وشعر العرب الفصحاء ونثرهم، ممَّ الكريم وقراء 

ً في أسرارها، وإحاطةً بنوانينها  نا ً بعلُومها، وتعمُّ لُّعا أكس ب ُ درايةً في اللغة، وتل 

ها، ومعرفةً لُسننِ   .(2)العرب في كامها  وخواّصِ

فند وجدنا األزهريَّ يستند كثيراً إلى هذا الجهد الشخصي، والدراية الخاصة في 

ُر هذا  بة والدَّخيلة من العربي الفصيح، وكان عادةً ما يُصدِّ تمييز كثيٍر من األلفاظ المعرَّ

ب "(3)الجهد بنول : ))قُلُت(( وقول : "قلُت: ، (4)، من ذلك قولُ : "قلُت: العاِمُص معرَّ

ل  ِل ق م  م  وليس  ال د هل وال ق مل من كام العرب، إنما هما من كام النَّب ط، ينولون للج 

ب"(5)" س(: "قلُت: (6)، وقول  عن )قهرمان(: "قلُت: وهو عندي معرَّ ، وقول  عن )الِفهر 

ٌب"  .(7)وليس بعربّيِ محٍض، ولكنَّ  معرَّ

هري إلى معيشت  مدةً طويلةً بين ويُعزى بُروز هذا الجهد الشخصي لألز

، وإلى طبيعة العصر الذي (8)األعراِب الفصحاء في البادية، وهو أسيٌر بين النرامطة

عِ مصادر ثنافت ، وتعدُِّد مشاربها، فلاً عن ِحدَّة 370-282عاش في  ) هـــ(، وتنوُّ

 .(9)مزاِجِ ، وُحبِِّ  للُشهرة، وطموح  الشديد

 ي والتخميني والحدسي:خامساً: المقياس الظَّن ِّ 

لعل عدم المعرفة الدقينة لألزهري بلغات األُمم األُخرى فيما إذا استثنينا 

الفارسيَّة منها، جعل  ُ غير قادٍر على تنصيِل كثيٍر من األلفاِظ، إذ كان قسٌم كبيٌر من 

ً أو ترجيحياً، ومن ذلك قول : "قال اللَّيث: ً أكثر من  ينينيا الهلهُل  أحكام  ظنياً حدسيا

ى ه لهاً، ولكنَّ الهلهل  لرٌب من السُّموم  السُّمُّ الناتل، قلُت: ليس كلُّ ُسّمٍ يكون قاتاً يُسمَّ
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" ً با باً، (1)بعين  ينتُل من ذاق من ، وإخال  معرَّ ، وقول : "الطَّْيُهوج: طائٌر أحسبُ  ُمعرَّ

لِّكان " فُس من البُنول م(2)وهو ذكُر الّسِ  .(3)عروٌف، وأحسبُ  دخياً "، وقول : "الك ر 

ي ظهُر من هذه النُّصوِص أنَّ ُحكم  األزهريُّ على عدم أصالة هذه األلفاظ يستنِدُ 

بةً أو  ً لعدِّ كلمٍة ما معرَّ غا إلى الظّنِ والُحسباِن، وقد كان هذا نهُج  عندما ال يجدُ ُمسّوِ

باً((دخيلةً، وقد استعمل في ذلك تعابير  مختلفةً، من أمثلتها:  ، و))أحسبها (4)))أظنُّ  معرَّ

ً محلاً(((5)نبطيَّة(( ، (7)، و))أُظنُّ  دخياً من كام العجم(((6)، و))ال أراه عربيّا

باً(( (8)و))أراها قبطيَّةً(( و))أُراها فارسيَّةً  (10)و))أحسبها يونانيَّةً(( (9)و))إخال  معرَّ

بةً((  وغير ذلك. (11)معرَّ

ب أو الدَّخيل إلى لغت  األصلية، كنول  وقد يصعُب علي  تحديد نس بة اللفظ المعرَّ

، بالعبراني، أو  (12)عن )الفُهر(: "كلمة نبطيَّة أو عبرانية " وقول : "الهيول:الهباُء المنبثُّ

، كما قد يعجُز أحياناً عن تنصيل اللفظ فينول عن : "ال أدري ما أصلُ  في (13)بالروميَّة"

 . (14)كام العرب"

 

 

 

 

 

                                                            

 .5/369التهذيب:  (1)
 .6/36التهذيب:  (2)
 .10/424التهذيب:  (3)
 .1/67التهذيب:  (4)
 .4/183التهذيب:  (5)
 .4/441التهذيب:  (6)
 .6/6التهذيب:  (7)
 .6/288التهذيب:  (8)
 .5/369التهذيب:  (9)
 .10/68التهذيب:  (10)
 .10/606التهذيب:  (11)
 .6/282التهذيب:  (12)
 .6/416التهذيب:  (13)
 .5/303التهذيب:  (14)



 

يحتاُر في إقراره أصالة  ُعروبة مجموعٍة من األلفاظ من عدمها، فيتركها أو 

دُّ معروٌف، وال أدري أعربيم هو أم ال " ، (1)هكذا دون حسٍم، كنول : "الب خُت: الج 

ٌب " يغان، وال أدري أعربيم أم ُمعرَّ ، وقول : (2)وقول : "الزاُغ: هذا الطائُر، وجمع ُ: الّزِ

فوُج: أصُل ك  .(3)رب النخِل، وال أدري أعربيم أم دخيٌل ""الرُّ

كما لم تخُل أحكاُم  من اإلشارة إلى المشترك بين اللُّغاِت بمثل قول : "قال اللَّيُث: 

ْور، (4)النوُس معروفةٌ عجميَّةٌ وعربيَّةٌ " ، وقول : "قال أبو عبيدة في قولهم: ليس ل  ز 

ْور؛ أي  قوة قال: وهذا وفاٌق وقع  بين العربية أي ليس ل  قوةٌ وال رأٌي، وحبٌل ل  ز 

 .(5)والفارسيَّة "

وقد استطاع األزهري بهذه المناييس التي استند إليها أْن يُميِّز كثيراً من األلفاظ 

ح بين العربية  بة والدَّخيلة، فنثبت  صحة  بعلها، وشكَّ في بعلها اآلخر، ورجَّ المعرَّ

ال يمكن لهذه المناييس أن تستغرق األلفاظ ، ومع هذا (6)واألعجميَّة في بعٍض ثالٍث 

دة،  بة والدَّخيلة جميعاً، "بل يبنى أحياناً لكّلِ لفظٍة قانُونها الخاصُّ وطبيعتُها المتفّرِ المعرَّ

 .(7)وال سبيل  إلى تحصيل ذلك كلِّ  إال بالدُّربة والدأِْب والمثابرة "

صطلحاته:
م
 املبحث الثالث: م

ِمن المعروف أنَّ كل حنٍل من حنول المعرفة يستدعي استعمال مجموعٍة من 

، ومن هنا كانت اللرورة المنهجية (8)المصطلحات التي تخدم ملمون  العلمي 

ب والدَّخيل واألعجمي عند األزهرّيِ، بكونها  تنتلي توليح مفهوم مصطلحات المعرَّ

 ة االقتراض أو التعريب.مصطلحاٍت استنرَّ عليها الدرُس اللغوي في ظاهر

ِب وما  لند تبيَّن لنا من خال االستنراء أنَّ األزهريَّ استعمل مصطلح المعرَّ

( مولعاً، 28( مولعاً، واستعمل مصطلح الدَّخيل في )123اشتُّق من لفظ  في )

 ( مولعاً.15( مولعاً، أما مصطلح األعجمي فند استعمل  في )11وجمع بينهما في )
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ب في الموالع التي ورد  فيها في غير مفهوم  وبدا لنا أن   لم يستعمل المعرَّ

الشائع عند اللغويين من أنَّ  اللفظ األجنبي المنترض الذي طرأ علي  تغيير حين نُِنل من 

لغت  األُم، ويُمكن أن يتن كَّد هذا المفهوم من خال األلفاظ التي نصَّ األزهري على أنها 

ً بالتغيي ها بةٌ، ُمنّوِ رات التي لحنتها بسبب التعريب، كنول : "قال بعلهم: العراُق معرَّ

بت  العرب فنالت: عراق" ٌب، وأصل  إيران فعرَّ ، وقول : "عن أبي زيد قال: هيت  (1)معرَّ

، وقول : "قال الليث: الِخيد: فارسيَّة (2)لك بالعبرانية ه يتال ج، أي تعال ، أعرب  النرآن"

لوا الذال داالً فن عربوه"  .(3)حوَّ

ب وُغيِّر،  شيحا، فعُّرِ ولعلَّ قول : "قال أبو ُعبيد: المسيُح عيسى أصل  بالعبرانية م 

ب، (4)كما قيل ُموسى، وأصل  ُموشى" ، من أولح األمثلة على مفهوم التغيير في المعرَّ

 وكون  جزءاً من داللت  عند األزهرّيِ.

ً عند األزهري، بحيث لم  أما مصطلح الدَّخيل فيبدو أنَّ مفهوم ُ كان واسعا

ينتصر كما هو شائع على اللفظ المنترض الذي لم يجر في  تغييٌر، وإنما شِمل  وشِمل 

ب دخيٌل وليس العكس" ، فمن (5)الذي جرى في  تغييٌر، أي أنَّ  في رأي  "ُكلُّ معرَّ

ة، استعمال  مصطلح الدَّخيل فيما لم يتغيَّر قولُ : "الُكوخ والك اُخ: دخياِن في العربيَّ 

نجير، (6)وكننَّهما ِمن كاِم النَّبط" ةُ الُظفِر، ويناُل ل ُ الّزِ ْنِنيُر: قالوا: هو قُام  ، وقولُ : "الّزِ

رنِي  ِزرنِيق وهما دخياِن أيلاً" ، أما إطاقُ  على األلفاِظ (7)وكاهما دخيٌل، ويناُل للّزِ

، وقولُ : (8)دخيٌل، وهو بالفارسيَّة ُكلَّشان"التي ُغيِّر فيها، فكنول : "قال  اللَّيُث: الُجلَّس ان: 

ي  الفُرُس: كاوِميش" واِميس، تُسّمِ ، وقول : (9)"قال اللَّيث: الجاُموس: دخيٌل، و يُجمع ج 

ْنك:، دخيٌل في العربيَِّة" ْنُج إعراُب الم   .(10)"قال اللَّيُث: الم 

                                                            

 .1/222التهذيب:  (1)
 .6/393التهذيب:  (2)
 .7/51التهذيب: (3)
 .4/348التهذيب: (4)
ان الجبـــورير رســـالة دراســـة فـــي المـــنه  والمـــادةر فـــالح محمـــد علـــو  –أســـاس الباللـــة للزَّمخشـــري  (5)

ـــــة اآلدابر جامعـــــة الموصـــــل  ـــــارر كلي ـــــد الجب ـــــرحمن عب ـــــد ال ـــــب عب ماجســـــتيرر بإشـــــراف: د. طال
 .163م(: 1990 -هـ1411)

 .7/457التهذيب:  (6)
 .9/404التهذيب:  (7)
 .10/584التهذيب: (8)
 .10/600التهذيب:  (9)
 .11/130التهذيب: (10)



 

الكلمة وعلى هذا فا تعاُرض  في جمِع  بين المصطلحين في الحكم على 

ٌب" م لُكّلٍ منهما، كنول : "الهمي ان: دخيٌل معرَّ  ، وقوِل : (1)الواحدةِ، مع المفهوم المتندِّ

ٌب" ٌب ال أصل  ل ُ في (2)"فُرانِق: د ِخيٌل ُمعرَّ ج: دخيٌل ُمعرَّ ، وقوِل : "الُكرَّ

 .(3)العربيّة"

ب إالَّ في والُماحُظ علي  في الجمع بين الُمصطلحين تنديم الدَّخيل على المع رَّ

ةُ أهل العراق ال ي همزون  ،  ، قال: وعامَّ وز الهنديُّ قوِل : "قال اللَّيُث: النَّارجيل، هو الج 

ٌب دخيٌل"  . (4)وهو مهموٌز، قلُت: وهو معرَّ

ٌب؛ ألنَّ الدَّخالة] كذا الدُّخول [ مرحلةٌ  : دخيٌل ُمعرَّ ً علي  أْن ينول  فند "كان حنا

، إذ إنَّ الترتيب المنطني لهذه (5)نتي في المرحلة الثالثة"سابنةٌ للتعريِب الذي ي

ٌل بُخِتيم  م  ٌب ثالثاً، كما في قول : "ج  المصطلحات هو أعجميم أوالً، فدِخيٌل ثانياً، ثُمَّ معرَّ

بتْ ُ العرُب" ل (6)وناقةٌ بُختِيَّةٌ: وهو أعجميم د خيٌل عرَّ ، فنيُّ خرٍق لهذا التَّرتيِب قد يُشّكِ

 ً رقا  في مفهوِم ُكّلِ ُمصط لحٍ منها. خ 

ِب والدَّخيل ُعنِي  باأللفاظ التي حكم عليها بننَّها  وكما ُعنِي  األزهريُّ بالمعرَّ

ها أسماُء أعاٍم، مثل: ِعيسى نَّم (7)أعجميَّةٌ، والتي ظهر لنا أنَّ ُمعظم  هَّ ، وزكريَّا (8)، وج 
ّت (13)، وس اس ان(12)، وأُْشن اس (11)، وينجوج ومنجوج(10)، وجالُوت(9) ، وم 

(14) ،

، وغيرها، وكننَّ األزهريُّ قد خ صَّ هذا المصطلح باألعام األجنبيَّة التي (15)وإرم

ار العربيَِّة، وهللا أعلم. لت ِملم   د خ 

 

                                                            

 .6/332التهذيب:  (1)
 .9/416التهذيب:  (2)
 .10/3التهذيب:  (3)
 .11/257التهذيب: (4)
التعليقات اللُّغوية لألزهري  في كتابه تهذيب اللُّغةر ضـباعة عبـد العزيـز عـالوير رسـالة ماجسـتيرر  (5)

 .115م(: 2003 -هـ 1424بإشراف: د. عامر باهر الحيالير كلية اآلدابر جامعة الموصل )
 .7/312التهذيب:  (6)
 .3/94التهذيب: (7)
 .515/ 6لتهذيب:ا (8)
 .10/93التهذيب: (9)
 .11/5التهذيب: (10)
 .234/ 11التهذيب: (11)
 .11/299التهذيب: (12)
 .11/135التهذيب: (13)
 .11/264التهذيب:  (14)
 .15/301التهذيب: (15)



ه :
م
 املبحث الرابل: أحكام

بة والدَّخيلة، واتَّخذت  عت األحكام التي أطلنها األزهريُّ على األلفاظ المعرَّ تنوَّ

االً وصوراً شتَّى، رأينا أْن نُصنِّفها بحسب الكثرة ذاكرين مع  كل حكم عدد مرات أشك

 : وروده على النحو اآلتي

 أوالً: األحكام االصطالحية:

ب والدَّخيل  هي األحكام بالمصطلحات المشهورة في هذا الباب وهي: المعرَّ

 واألعجمي، وما اشتُقَّ منها، وهذه األحكام هي:

ب ) ب وإعراب )(/ 70ُمعرَّ ب)23(/ دخيل)24أعر  بة)18(/ عرَّ (/ 11(/ معرَّ

ب) (/ 2(/ أعجميَّة )3(/ عجميم )4(/ دخيٌل في العربية )8(/ أعجميم )9دخيٌل معرَّ

(/ أعجميُّ دخيٌل 1(/ عجميَّة)1(/ أعجميَّان )1(/ دخيان في العربية )1دخيل أُعِرب )

بت  العرب ) بت  العرب )(/ عجم1(/ عجميَّة وعربيَّة )1عرَّ (/ أعجميم وهو 1يم عرَّ

)1دخيل ) ب دخيلم  (.1(/ ُمعرَّ

 ثانياً: األحكام بالمجرورات:

 وهي على قسمين: 

 . بالجار والمجرور1

وميَّة )50بالفارسيَّة ) (/ 5(/ بالعبرانيَّة )6(/ بالسُّريانية )9(/ بالنبطيَّة )10(/ بالرُّ

ب )1(/ من الفارسيَّة )1بالعبراني )(/ 2(/ بالهنديَّة )2بالحبشيَّة )  (.1(/ من المعرَّ

 . بالجار والمجرور والمضاف إليه2

(/ 2(/ بلغة العجم )2(/ بلغة الحبش )2(/ بلسان الحبشة )4من كام أهل العجم )

(/ بلغة 1(/ بلغة أفرينيَّة )1(/  بلغة أهل ُخراسان )1(/ بلغة الحبشة )2في كام العجم )

وم )1(/ بلسان الروم )1وم )أهل الشام والرُّ  (/ بلغة 1(/ بلغة السُّريانيَّة )1(/ بلغة الرُّ

 (.1(/ من كام النَّبط )1(/ من كام فارس )1أهل مصر وبربر )

 ثالثاً: األحكام المصدَّرة بأداٍة من أدوات النفي:

 وهي األحكام التي تصدَّرت بنداة النفي )ليس( أو )ال( أو )ما(.

 ليس ( ) . المصدَّرة بـ1

(/ ليست 6(/ ليس في كام العرب )7(/ ليس من كام العرب )1ليس بعربي )

(/ 1(/ ليس عربيةً )2(/ ليس بعربي صحيح )2(/ ليست بعربيَّة محلة )5بعربيَّة )

(/ ليس 1(/ ليست عربيةً محلةً )1(/ ليس  من محض العربية )1ليس بعربيٍَّة محلٍة )

ً 1في العربية ) ً محلا (/ ليس من محض كام 1(/ ليست بمحلٍة )1) (/ ليس عربيّا

(/ ليس بعربي 1(/ ليست بفارسيٍَّة لكناء وال عربيٍَّة محلة )1(/ ليس عربياً )1العرب )



ب ) ب )1ولكن  معرَّ (/ ليس للعرب بناء كلمٍة على 1(/ ليس بعربّي محٍض ولكن  معرَّ

 (.1وزنها )

 ) ال ( . المصدَّرة بـ2

ا األحكام المصدَّرة  بـ)ال( فند جاء ت على نوعين: أمَّ

دةً من )أم( المعادلة و)أو(  .أ األحكام التي اقتُِصر فيها على النفي بـ)ال( مجرَّ
 العاطفة، وهي:

(/ 1(/ ال أراه عربياً محلاً )2(/ ال أصل  ل  في العربية )2ال أحسبها عربيَّة )

(/ ال أُصول  1عربية )(/ ال اشتناق ل  في اللُّغة ال1ال أدري ما أصل ُ في كام العرب )

ب )1لها في كام العرب ) باً )1(/ ال يُعرَّ (/ ال أعرف ل  اسماً عربياً 1(/ ال أحسب  ُمعرَّ

(1.) 

 األحكام التي أتبعها بـ)أم( المعادلة، و)أو( العاطفة، وهي: .ب

ب )2ال أدري أعربيم هو أم ال ) (/ ال أدري أعربيم 2(/ ال أدري أعربيم أم معرَّ

(/ ال 1(/ ال أدري أعربيم هو أم أعجميم )2/ ال أدري أعربيم هو أم دخيٌل )(2أم ال )

بةٌ )1أدري أعربيم هو أم عجمٌي ) (/ ال أدري 1(/ ال أدري أعربيَّةٌ محلةٌ أو ُمعرَّ

ٌب )  (.1أعربيم هو أم ُمعرَّ

 ) ما ( . المصدَّرةُ بـ3

(/ ما أراها 1ا عربيَّةً صحيحةً )(/ ما أُراه2(/ ما أُراه عربياً )8ما أراه عربيَّاً )

 (.1(/ ما أره عربيَّاً محلاً )1(/ ما أُراها عربيَّةً )1(/ ما أُراهُ عربيَّاً محلاً )1عربيَّةً )

ُح فيها باللُّغاتِّ المقترض منها:  رابعاً: األحكام المصرَّ

ح فيها األزهريُّ بلغِة األُّم للفظة المنترلة دون  أنْ  يُسبِنها  هي األحكام التي صرَّ

 بشيٍء، وهي:

ب )7(/ فارسيم )13فارسيَّة ) بة )5(/ فارسيم معرَّ (/ عبراني 4(/ فارسيَّة معرَّ

(/ 1(/ نبطيَّة أو عبرانيَّة )1(/ ُسرياني )1(/ نبطيَّة )1(/ حبشيَّة )1(/ عبرانيَّة )1)

 (.1(/ رومي )1روميَّة )

 )ظنَّ وأخواتها(:خامساً: األحكام المصدَّرة بفعٍل مضارع من أفعالِّ 

اُل( وهي: ( أو )إخ  ( أو )أرى( أو )أظنُّ  هي األحكام التي ُصدِّرت بـ)أحِسب 

ب( . المصدَّرةُ بـ1  )أحسِّ

( ً با (/ أحسب ُ بلغٍة غير 2(/ أحِسبُ  دخياً )2(/ أحِسبها نبطيَّةً )5أحِسب  معرَّ

باً دخياً في كام  )1عربيٍَّة ) (/ أحِسبها 1غير  عربيٍَّة ) (/ أحسبها كلمةً 1(/ أحسب  معرَّ



ً )1فارسيَّةً ) بةً )1(/ أحسبها يونانيَّةً )1(/ أحِسب  عربيَّا (/ 1(/ أحسبها حبشيةً معرَّ

 (.1أحسب  روميَّاً )

 )أرى( . المصدَّرةُ بـ2

ً )1أراها قبطيَّةً ) (/ أُراها 1(/ أراهُ روميَّاً)1(/ أُراها روميَّةً )1(/أراه فارسيَّا

 .(1أراهُ ال أصل  ل  في العربية )(/ 1(/ أراها روميَّةً )1بةً )فارسيّةً معرَّ 

( . المصدَّرةُ بـ3  )أظنُّ

باً ) (/ 1(/ أظن ُ أصلُ  بالسُّريانيَّة )1(/ أظنّ ُ دخياً في كام العجم )1أظنّ ُ معرَّ

 (. 1أظنّ ُ دخياً )

 )إَخاُل( . المصدَّرةُ بـ4

ب2إخالُ  هنديَّاً )  (.1ةً )(/ إخالُها معرَّ

 سادساً: األحكام باإلسناَد:

ي( أو )ينول(،  ا )تُسّمِ هي األحكام التي تتكون من ُمسن د وُمسن د إلي ، وُمسن دُها إمَّ

 وهي:

ي(1  . ما ُمسنَدُه )تُسم ِّ

ي  الفُرُس ) ي  )7تُسّمِ ي  العرُب )3(/ الفرُس تُسّمِ يها العجم )2(/ تُسّمِ (/ 1(/ تُسّمِ

ي  العرُب والعجمُ  يها العرب )1) تسّمِ ي  العجم 1(/ يُسميها أهل الروم )1(/ تُسّمِ (/ تُسّمِ

ي ب  أهُل السواِد )1) وم )1(/ يُسّمِ ي  أهل الرُّ ي  )1(/ يُسّمِ  (.1(/ النَّبط تُسّمِ

 . ما ُمسنَدُه )يقول(2

وم )2الفُرُس تنول )  (.1(/ ينوُل أهل السُّريانيَّة )1(/ ينوُل أهُل الرُّ

(:سابعاً: األحكام   المصدَّرةُ بـ)كأنَّ

( وهي:   هي األحكام التي صدّرها األزهريُّ بالحرف المشبَّ  بالفعل )كننَّ

ٌب )5كننَّ  روميم ) (/ كننها نبطيَّة أو ُسريانية 3(/ كننها فارسيَّة )3(/ كننَّ  معرَّ

عجميَّة (/ كننها 1(/ كننَّها دخيل )1(/ كنن  إعراب )1(/ كننَّ  دخيل في كام العرب )1)

 (.1(/ كننَّ  أعجميم )1(/ كنن  فارسيم )1(/ كننَّ  ُمشتٌق من الفارسيَّة )1)

قة:  ثامناً: األحكام المتفر ِّ

هي األحكام التي ال تنلوي تحت أّيِ صنٍف من األصناف التي سبق ذكُرها، 

 وهي:



بين العربيَّة (/ وفاق 1(/ وفاٌق بين العربيَّة والفارسيَّة )1يمكن أْن يكون  عربيّاً )

ا دخل  في كام العرب من كام فارس )1والعجميَّة ) (/ 1(/ في  ُعجمةٌ ولكنةٌ )1(/ ممَّ

 (.1(/ ُمشتٌق من كام العجم )1(/ عند الفُرس وعند العرب )1سمعتها بُخراسان )

ه :
م
 املبحث اخلامس: موقِف

غم من كثرة ما أورد  األزهريُّ في تهذيب  من ألفاظ ُمع بٍة ودخيلٍة، فإنَّ  على الرَّ رَّ

لم يكن ليتنبَّل  ما يُوِردُ على عاَّتِ  من دون أْن يكون  ل  تعنيٌب علي ، أو أْن يُدلي  بد ْلِوِه 

ُرهُ عادةً بنول : ))قُلُت((  .(1)في ، ترجيحاً أو تخطئةً أو استدراكاً أو ننداً، والذي كان يُصدِّ

اِطُئ البحِر على طوِل ، وقيل  لبلِد العراِق ومن ذلك قولُ : "قال  اللَّيُث: العراُق: ش

عراٌق، ألنَّ ُ على شاطِئ دجلة  والفراِت ِعداًء حتى يتَّصل  بالبحِر... وقال  بعُلهم: 

ل  بتْ ُ العرُب فنالت: عراق، قلُت: والنوُل هو األوَّ ٌب، وأصلُ ُ إيران فعرَّ العراُق ُمعرَّ

"(2). 

ة(: "عن ابن األعر اٌم، قال: وقولُ  عن )الخام  امةُ: السُّنبُلة وجمعُها خ  ابّيِ قال: الخ 

والخامةُ: الفُجلةُ وجمعُها خام، وقال أبو سعيد اللَّرير: إْن كانِت الخامةُ محفوظةً فليس  

 من كام العرِب.

امة  من كاِم  قلُت: ابُن األعرابّيِ أعلُم بكاِم العرِب من أبي سعيٍد، وقد جعل  الخ 

 .(3)ختلفيِن"العرِب بمعنييِن مُ 

ً قولُ :  اِل بني س عٍد... طيِّب ةٌ ومن  أيلا ةُ: بنل ةٌ تكوُن في ِرم  خ  "قال  اللَّيُث: الك ْشم 

ةً وال س ْمْعُت بها،  خ  اً، فما رأيُت بها كْشم  ال بني س ع ٍد د ْهر  ةٌ، قُلُت: قد أقمُت في ِرم  ْخص  ر 

اه ا عربيَّةً " ا أُر  ح  قوالً (4)وأحس بُها نبطيَّةً، وم  ّجِ .يظهُر من هذه النُّصوص أنَّ ُ لم يكن ليُر 

ح  عربيَّة  العراق على  جَّ ِل ر  على قوٍل ِمن دوِن أْن يستند  إلى دليٍل، فنجدُهُ في النَّّصِ األوَّ

فارسيَّت ، وهو في  ُمستنِدٌ إلى ِدرايت  ومعرفت  الخاصَّة؛ ألن  أعلُم بمعايير كام العرب 

ح  كام  ابن األعرابي على كام أبي سعيٍد، ألنّ  التي تميِّزه من غ جَّ يره، وفي الثاني ر 

 أعلُم من ُ، وفي الثالث اعتمد  على المشاهدة والمعاينة.

ولم ينتِصْر موقفُ ُ هذا على األحكام فحسب، بل تجاوز  ذلك إلى األلفاظ 

: وقال  بعُض العُ والمعاني، فمن ذلك قولُ  عن )السُّفُرف ع(: "  لماِء هو السُّنُْرق ُع قال 
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ك ةُ، قُلُت: وهذا هو الصَّواُب وهكذا رواهُ أبو العبَّاِس عن ابِن  بالن اف يِن، وهو السُّْكر 

 .(1)األعرابّيِ ُسنُْرق ع بن اف يِن "

نا( قال  ش ِمر: قال  بعُلهم: هو  : "(2)وقولُ  ُمعنِّباً على حديث: )حتى بلغنا ما ُحوز 

: ُحْزُت الش ن ا أو ِمن قولك  از  ح  :  لو كان  ِمن ُ لنيل  م  يء  إذا أحرزت  ُ، قال  األزهريُّ

ن ا بلغٍة غيِر ع ربيٍَّة "  اُحوز  ن ا... قلُت: أحس ُب ق ول  ُ: م  ُحوز  م 
(3). 

 ً ، أما ما يتعلق بالمعاني فنراه يستدرك (4)وقد است دِرُك على اللَّيِث ثاثة عشر لفظا

ى علي  كثيراً كنوِلِ : "قال  ال ُل: السُّمُّ الناتُِل، قلُت: ليس  ُكلُّ ُسّمٍ يكوُن قاتِاً يُسمَّ ْله  لَّيُث: اله 

ْرٌب ِمن السُُّموِم بع ينِِ  ي ْنتُُل ِمن ذ اق  ِمن ُ، وإخالُ ُ ِهْنديَّاً " ْله ل  ل  ه ْله اً، ولكنَّ اله 
(5). 

   } تعالى:ومن  أيلاً تخطئت  اللَّيث  في معنى )الي ّم( حيث قال:" قال  هللا

 } (6) : ع ل ل ُ س اِحاً؛ وهذا ُكلُّ ُ د ليٌل على بُطاِن قوِل اللَّيِث في الي ّمِ ، ف ج 

ُك ق ْعُرهُ وال   إنَّ ُ الب ْحُر الذي ال يُدر 

ق، في قول :(7)ش طَّاهُ" غل  بالسَّْرم  قلُت:  " ، وكذلك تغليُط ُ إياهُ في تفسيِره الرُّ

ْفتُوٌل  ْمِض، وورقُ ُ م  ِر الح  ْغُل ِمن ش ج  ُق، والرُّ غِل أنَّ ُ السَّْرم  غ ِلط اللَّيُث في تفسير الرُّ

، كنول  في قراءة من قرأ (8)واإلبُِل تُحِمُض ب  " ، فلاً عن ترجيح  معنًى على آخر 

اِء"  رف ان ِمن الِهج  يل( بعد  (9))ط ( طاها: " قلُت: والعمُل على أنَّهما ح  ، وقول  في )ِسّجِ
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بُهم بها، وهذا أحسُن  ارةٌ مما كتب  هللاُ أنَّ ُ يُعذِّ أْن ذكر  أقواالً عديدةً في معناها: "إنَّها ِحج 

رَّ فيها ِعندي " ما م 
(1). 

يِّدُ  ً ما يننُل ويُؤ  ولم يكن األزهريُّ كذلك في تعنيبات  ُكِلها، بل كان  يوافُِق أحيانا

فن تِ  اللَّيث  في )الُجْربُز(:"قال اللَّيث:الُجربُز:دخيٌل، وهو الِخبُّ من من ننل عن  كموا

جال" الّرِ
، وفي)السَّراويل(: "قال اللَّيث: السَّراويل: أعجميَّةٌ أُعِربت وأُنِّثت،ويجمع (2)

 .(3)سراويات"

ذلك  يرتاُب وقد يعتمدُ على غيرِه في إطاِق الُحكم على عجميَِّة اللَّفِظ، إالَّ أنَّ ُ مع 

ث لين، أعني:إالدٍه  ا يننُل من هذه األحكاِم كنول : " قلُت: وقد حكيُت في هذين الم  أحياناً ممَّ

فظتُ ُ ألهِل اللُّغِة، ولم أجْد لهما في العربيِة أو  ْين، ما س ِمعتُ ُ وح  فاده، وقولُهم: د ه دُرَّ

ُت ألبي زيٍد وابن األعرابّيِ، ولسُت العجميَِّة إلى هذه الغاية أصاً ُمْعتمداً إالَّ ما ذكر

ا قاال"  .(4)على ينيٍن ِممَّ

بٍة بعينها  ا يتَِّصُل بموقفِ  أنَّ  لم يكن يرى ليراً في نعِت ألفاٍظ ُمعرَّ وِممَّ

بيِن (5)بالفصاحِة، األمُر الذي يرفُل ُ بعض العُلماء  . فند وجدناهُ يُفاِلُل بين لفظين ُمعرَّ

، مع إقراِره أنَّ كا اللَّفظيِن غيُر عربي، كما في قولِ  عن (6)" بنولِ : "واألوُل أفص حُ 

ان،  ٌب، وِمنُهم ي نُوُل: فِْنج  اِن، وهو ُمعرَّ ان(:" قُلُت: هو ِمْند اٌر للماِء إذا قُِسم  بالِفجَّ )الفجَّ

ُل أفصُح "  .(7)واألوَّ

ة  إلى موقِِف  ِب  ولعلَّ من اللَّرورّيِ اإلشار  النرآنيِ، حيث ننل  العام من المعرَّ

" : ق( أنَّ هذه ُحروٌف عربيَّةٌ وقع  فيها ِوف اٌق بين  أ لفاِظها في العجميَّة  في مادة )إست ْبر 

 .(8)والعربيَِّة، وهذا عندي هو الصواُب"

فنراهُ في هذا النَّّصِ يذهُب مذهب  النائلين  بتوافِق اللُّغاِت، في حين نجدُ ل  في 

ْت بُكّلِ لساٍن يدُلُّ على مولعٍ آخر رأياً آخر  : إنَّ التَّنُّور  عمَّ كما في قول :" قوُل من قال 

بتْها العرُب فصار  عربيَّاً على بناِء فعَّول، وهو نظيُر  أنَّ األصل  في االسم عجميم فعرَّ

                                                            

 .10/587التهذيب:  (1)
 .11/248التهذيب:  (2)
 .390/ 12التهذيب:  (3)
 .5/357التهذيب:  (4)
 85)بحــث(؛ والنقــد اللغــوي فــي معجمــات القــرن الرابــع الهجــري:  49ي نظــر: صــيغة فاَعــل عربيــة:  (5)

 )أطروحة(.
 .11/114التهذيب:  (6)
 .11/114التهذيب:  (7)
 .9/422التهذيب:  (8)



يناِر والسُّْندُِس واإلْست   يباجِ والدِّ ل  في كاِم العرِب من كام العجِم، ِمثل الدِّ ِق وما ما د خ  ْبر 

ا، ولما تك لَّمْت بها العرُب صارْت عربيَّة " ه  أشب ه 
(1) . 

هـ( النائل:" والصواُب عندي 224فهو في هذا النَّّصِ يذهُب مذهب  أبي عبيد)ت

مذهٌب في  تصديُق النولين جميعاً، وذلك أنَّ هذه األلفاظ أُصولُها أعجميَّةٌ، كما قال 

لتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها الفنهاء لكنَّها وقعت للعرب،  بتها بنلسنتها وحوَّ فعرَّ

فصارْت عربيَّةً، ثم نزل النُرآُن، وقد اختلطت هذه الحروف بكام العرب، فمن قال  

 .(2) عربيَّةٌ فهو صادٌق، ومن قال أعجميَّةٌ صادٌق"

ب في النرآن كما أن  ال ينكر وجوده، لكون  فيبدو أن  ال يستبعد وجود المعرَّ

بت كثيراً من األلفاظ مما لم تعرف  في كامها  . (3)العرب عرَّ

ً في تنرير األحكام، فهو ال ينطع بنمٍر واليبُتُّ  ا سبق أن  كان دقينا نخلُص ممَّ

بُحكٍم ما لم يثبُت ل  عن طريق الننل عن الثناِت مؤيِّداً بالمسموعِ عن العرِب، فإذا ننل 

رَّ بنفِس ، فيسمع  من اللُّغويُّون  ل  أنَّ اللَّفظ أعجم يم لم ينطع بنعجميَّتِِ ، ما لم يت ح 

األعاجِم، ويتنكَّد من عدم وجوده عند فُصحاِء العرِب، وقد انطبنت علي  قواعد 

 .(4) األعجمي والدَّخيل، حينئٍذ يثبت عنده أنَّ  غيُر عربّيٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .270-14/269التهذيب:  (1)
 )رسالة(. 85المعرَّب في اللُّغة:  (2)
األزهـري مفسـرًا فـي كتابـه تهـذيب اللغـة: مــاهر جاسـم حسـن محمـدر رسـالة ماجسـتيرر بإشــراف: أ.  (3)

 .109م(: 1998 -هـ  1419الموصل )د. محيي الدين توفي  إبراهيمر كلية اآلدابر جامعة 
 )أطروحة(. 509األزهري في كتابه تهذيب اللغة:  (4)
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 صناعة المعجم:منهجنا في 

ً ينوم علي ، ويخلع ل ، ومن هنا  ً علميا من المعلوم أن لكلَّ عمل علمّي منهجا

بة والدَّخيلة في كتاب "تهذيب اللغة" -اقتلى عملنا ً لأللفاظ المعرَّ ونحن نصنع معجما

 منهجاً كان قوام  ما ينتي:

هري من ألفظ استنراء كتاب "تهذيب اللغة" استنراًء تاماً، وجمع ما ننل في  األز .1
ً علي  بنن  غير عربّيٍ، معاستبعاد جميع  ا كان محكوما بة أو دخيلة، أو ممَّ معرَّ
األلفاظ األعجمية غير المستعملة في العربية التي ذكرت في التهذيب على سبيل 

 المنابلة والتمثيل.
نس  ما تجمعَّ لدينا من هذه األلفاظ بنصوصها في جزازات خاصة بكلَّ لفظة، ثم  .2

ر الملمون، أو ُمعادٌ في أكثر من مولع، الختيار ما هو تحدي د ما هو مكرَّ
مناسب، واإلحالة علي  في موالع  األخرى، جاعلين س بق  الورود في الكتاب 
ل علي  في اختيار النَّّصِ من بين أشباه   بحسب األجزاء والصفحات هو المعوَّ

رة ً  -المكرَّ ر الاَّحق أك -أحيانا  مل وأدقَّ من سابن .ما لم يكن المكرَّ
بة أو دخيلة، فرأينا أن  .3 وجدنا بعض النصوص تحتوي على أكثر من لفظة معرَّ

نثبت النَّصَّ بعبارت  الكاملة في المادة الرئيسة التي انعند عليها النّصُّ من بين هذه 
األلفاظ، واإلحالة علي  في األلفاظ األخرى الواردة في . على طرينة ردِّ الاحق 

بق، أو ردِّ السابق على الاَّحق، وربَّما الطررنا في بعض هذه على السا
، أو لعدم  بة الواردة، لطول النَّّصِ النصوصإلى تنطيعها بحسب األلفاظ المعرَّ

 انتظام  فيها.
بعد اختيار النَّّصِ تنتي مرحلة إفراغ  على الورق، وقد توخينا األمانة العلمية في  .4

محافظة على جوهر النَّص، غير أنَّ هذا لم ننل ، وحرصنا كلَّ الحرص على ال
إلقامة النَّص، والسيَّما -مثاً -من حذف، أو إلافة واوات عطف-نادراً -يمنعنا

عندما يكون ثمة نص ما منتطٌع من نٍص آخر أكبر من  احتوى على أكثر من لفظة 
بة، ولم يثبت هذا النص بعبارت  الكاملة في إحدى هذه األلفاظ.وقد نلجن إ لى معرَّ

حذف بعض العبارات والجمل المنحمة في النص، أو التي ال عاقة لها بما نحن 
بصدده، خشية اإلطالة واإلسهاب، مشيرين إلى ذلك بولع ثاث نناط )...( 

 للداللة علي .
توثيق هذه النصوص بمعارلتها أوالً على المصادر والكتب التي ننل عنها  .5

، أو كانت هي الناقلة عن الته ذيب، ثم تعزيزها بالمصادر التي ذكرت أنَّ األزهريُّ
بة أو دخيلة ثانياً.  اللفظة معرَّ

على النحو -قدر المستطاع-لبط النَّص والتعليق على كل ما يستحق التعليق علي  .6
 اآلتي:

تخريج الشواهد الواردة في النص، من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأشعار،  .أ
وأمثال، وأقوال، واإِلشارة إلى السورة التي وردت فيها اآلية أوالً، ثم رقمها 
حاح والمسانيد وكتب غريب الحديث،  فيها، وردّ األحاديث إلى الجوامع الّصِ

بة عدد من الشواهد إلى وعزو الشواهد الشعرية إلى قائليها، وتحنيق نس



أصحابها، والتنبي  على ما لم نهتد إلى قائل ، وتخريج األمثال واألقوال 
 بالرجوع إلى مظانِّها المعتمدة فيها.

بة والدَّخيلة، وشرح الغريب وما غُمض  .ب تفسير ما لم يُفسَّر من األلفاظ المعرَّ
 من مفردات النصوص.

م في النصوص، سواء أكانوا الترجمة باختصار لألعام الذين ورد ذكره .ت
 مشهورين أم مغمورين، والتنبي  على من لم ننف على ترجمة ل .

اإلشارة إلى ما وقع في المتن اللغوي من خطن، أو تحريٍف، أو تصحيٍف،  .ث
 وبيان وج  الصَّواب في  قْدر اإلمكان.

لنا في  على صورة اللفظة .7 ً أبتثيَّاً، وقد عوَّ ً هجائيا بة  ترتيب األلفاظ ترتيبا المعرَّ
 والدَّخيلة، العلى جذرها اللغوي، مع مراعاة الحرف الثاني فالثالث في الترتيب.

 أما الرموز التي استعملناها في تحرير النص فهي كاآلتي: .8

 }...{ : لحصر اآليات النرآنية الكريمة.

 ))...(( : لحصر األحاديث النبوية واألمثال.

 "..." : لحصر النصوص المنتبسة.

 لتصويب المتن اللغوي. ]...[ :

 

 

  



 باب اهلمزة
 

 آنُك -

ع لحديِث قوٍم، ُهم ل ُ قال  األزهريُّ في تْعليِنِ  على حديث النبي ) ن اْست م  (: ))م 

 . (1)كاِرهون  ُصبَّ في أُذن يِ  اآلنُُك يوم  النيامِة((

. (2)"قال النُت ْيبِيُّ   : اآلنُُك: األ ْسُربُّ

باً، وقد جاء  في الشعِر العربي:قلُت: وأ حِسبُ ُ   ُمعرَّ

 *  (3)*... بأَرطالِّ آنُكِّ

 .(4)والنطعةُ الواحدةُ: آنُك ةٌ" 

 أَْبَزن -

ٌب،...  جُل، وهو ُمعرَّ ُن: حوٌض ِمْن نُحاٍس يْستنِنُع في  الرَّ : "األ ْبز  قال األزهريُّ

ن"  .(5)أصلُ  أْوز 

 أَْبَهل: -

: "قال اللَّيثُ  س[ (6)قال األزهريُّ ُل شجرةٌ يُناُل لها:] األْير  : األْبه 
 قال: وليس  (7)

ٍة" ْحل  األ ْبه ل بعربيٍَّة م 
(8). 

 

                                                            

 . 1/84(؛ والنهاية: 7042)الحديث  4/438ينظر: صحيح البخاري:  (1)
يَنَوري  النحــــوي  اللُّغــــوير ت (2) هـــــر ينظــــر: بغيــــة الوعــــاةر 276هــــو عبــــد   بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة الــــدَّ

 .4/280ر للزركلي: ؛ واألعالم2/63للسيوطي: 
 لم نهتدِّ إلى قائله. (3)
؛ وقصـد السـبيل: 859؛ والقاموس المحيط: 1/241؛ وي نظر: اللسان: 382-10/381التهذيب:  (4)

 .10؛ واآلن    هو الرَّصاص  األسودر الرديء؛ ينظر: األلفاظ الفارسيَّة المعر بة: 1/145
؛ 37؛ وشــفاء الغليــل:1087؛ والقــاموس المحــيط: 1/402؛ وي نظــر: اللســان: 13/227التهــذيب:  (5)

 .238والمعرَّب والدخيل: 
هو اللَّْيث  بـن الم ظفَّـرر بـارٌع فـي األدبر بصـيٌر بالشـعر والغريـب والنحـور لـم ي ـَترَّخ لوفاتـهر ي نظـر:  (6)

واة:   .2/270؛ وبغية الوعاة: 3/42إنباه الرُّ
 .1/523؛ واللسان: 4/55ي األصل )أيُّ اأَلْيرس( والصواب ما أثبتناه راعتمادًا على العين: ف (7)
؛ والمحكـــــم والمحـــــيط اأَلعظـــــمر البـــــن ســـــيده: 4/55؛ وي نظـــــر: العـــــين: 308_6/309التهـــــذيب:  (8)

 .1/523؛ واللسان: 4/33



 أَتُّون -

: "قال  ش ِمٌر  ام[ (1)قال  األ زهريُّ مَّ  بالفارسيَّة.  (2)األ طيمةُ: ] أتُّون الح 

 .(3)وقال ابن شميل: األتُّوُن واألطيمةُ: الدَّاستُورن"

يُطوس -  إِّْذرِّ

ْيس وس ن. سينتي  الكام عليها مع لفظِة: م 

ْيس -  إِّر ِّ

وِم يدعوهُ قال األ زهريُّ في تعِنيب  على كتاب النبي ) ْقل  عظيِم الرُّ ( إلى ِهر 

)) يِسين   .(4)إلى اإِلسام وقال في آخره : ))وإِْن أ ب ْيت  فإِنَّ عليك  ِمثل  إِثِم اإِلّرِ

يس بمعنى األ كَّار ِمن كاِم أهِل الشَّاِم، وكان  أهُل  "قلُت: أ حِسُب األ ِريسواأل ّرِ

وِم  ى، وكان  أهُل الرُّ عيَّةُ ِكْسر  ، وُهم ر  السَّواِد وما صاق ب ها أهل  فِاحٍة وإثارةٍ لألرِلين 

، يُنس ب إلى األِريِس وهو األكَّاُر،  وكانِت  نع ٍة، وينولون  للمجوسّيِ: أ ِريسيم أهأل  ثاٍث وص 

يهِ  ُهم النَّبيُّ )العرُب تُسّمِ ، فن عل م  ل يِهم ِمن م الفاَّحين  (أ نَُّهموإِْن كانُوا أهل  كتاٍب فإِنَّ ع 

اإلثِم إِْن لم يُؤِمنُوا بما أُنِزل  علي  مثل  إثِم المجوِس والفاَّحين  الذين  ال كتاب  لُهم، وهللا 

 أعلُم.

ُهم على ديِن إِبراهيم ، وأ نَّهم وِمن المجوِس قوٌم ال ي عبُدون  النَّار  وي زُعُمون  أنَّ 

ا  نى، وِصناعتُهم الِحراثةُ، ويُخِرجون  العُشر  ِممَّ مون  الّزِ ي عبُدون  هللا  تعالى، ويُحّرِ

، غير  أنَُّهم ينكلون  الموقُوذة ، وأ حِسبُهم ي ْسُجدون  للشَّمِس، وكانُوا يُدع ون   عون  ي زر 

"  .(5)األِريسيِّين 

  

                                                            

ر َأبــو َعمــرور لغــوي  أديــبر ت  (1) هـــ؛ ي نظــر: ن زهــة األلبــاءر البــن 255هــو َشــمِّر بــن حمدَويــه الَهــروي 
؛ ومرويات شمر بن حمدويـه اللغويـة: د. حـازم سـعيد يـونس:  2/4؛ وبغية الوعاة:259األنباري: 

23. 
ــامِّ( والصــواب ماأثبتنــاهر اعتمــادًا علــى تــاج العــروس:  (2) ؛ ومرويــات 8/187فــي األصــل )توثــ  الحمَّ

 .154شمِّر بن حمدويه اللغوية: 
بيــدي:1/161؛ وي نظــر: اللسـان: 14/44التهـذيب:  (3) ؛ وقصـد الســبيل: 8/187؛ وتــاج العـروسر للزُّ

ل: 1/159 اصر ي نظر: المعجم المفصَّ  .23؛ واألتُّون هو َموقِّد الحمَّامر وأ خدود الجيَّار والجصَّ
 .1/51(؛ النهاية: 7317)الحديث  463ينظر: صحيح مسلم:  (4)
؛ 53؛ وشـــفاء الغليـــل: 1/116؛ واللســـان: 51؛ وينظـــر: مقـــاييس اللُّغـــة: 66-13/65التهـــذيب:  (5)

 .217؛ والمعرَّب والدَّخيلر د. محمد التونجي: 1/168وقصد السبيل: 



 أَْرَكاح -

: "قال أبو ُعبيدقال األ   كُح: ناصيةُ البيِت ِمن ورائِ ،  وربَّما كان   (1)زهريُّ : الرُّ

هب اِن، قلُت: ويُنال لها: األُك ْيراح، وما أراها  فلاًء ال بناء  في  ... قال: وهي بُيوُت الرُّ

 .(2)عربيَّةً"

 إَِّرم: -

: "ذكر  الكلبيُّ  م : سامُ (3)قال األ زهريُّ بُن نوحٍ، فإِْن كان  اسماً  بإسناِدِه أنَّ إِر 

" ُجٍل فإِنَّما تُِرك  إجراُؤهُ أل نَّ ُ أ عجميم لر 
(4). 

 اْزدَهِّر -

ن  أنَّ النَّبيَّ ) (5)قال  األ زهريم في حديِث أ بي ق تادة   ( قال  في اإِلناِء الذي تولَّ

 من : 

 .(6)))اْزد ِهْر بِهذا فإنَّ ل  شنْناً((

: "قال  أ بو  ويُّ (7)ُعبيد ة  قال  : قال  األُم 
 في قول : (8)

 اْزد ِهر ب : أي: احت ِفظ ب ، وال تُليِّْع ُ، وأنش د نا: 

نها اصطباحا كما اْزدََهَرْت قَينَةٌ بالشِّ راع  ها ُعلَّ مِّ  .(9)ألَسوارِّ

دَّت في عملها لي حظى عند  صاحبها...  أي: ج 

  

                                                            

ـــن كِّبـــار العلمـــاء بالحـــديث واأَلدب والفقـــهر ت  (1) ر مِّ ؛ هــــ210هـــو القاســـم بـــن ســـالم الهـــروي  اأَلزدي 
 .6/10؛ واأَلعالم: 254-2/253ي نظر: بغية الوعاة: 

 .1/170؛ وقصد السبيل: 5/299؛ وي نظر: اللسان: 4/98التهذيب:  (2)
ر ت (3)  .7/87؛ واأَلعالم: 76هـ؛ ي نظر: ن زهة األلباء: 204هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
 .1/124؛ وي نظر: اللسان: 15/301التهذيب:  (4)
ر روى عـــن النَّبـــيَّ )هـــو الحـــ (5) ر صـــحابي  (؛ ينظـــر: تهـــذيب التهـــذيبر البـــن حجـــر ارث  بـــن  رِّبعـــي 

 .1/407العسقالني: 
 .1/738ينظر: النهاية:  (6)
ــن أئمــة العلــم بــاأَلدبِّ واللُّغــةر ت  (7) هـــر ي نظــر: بغيــة 224هــو معمــر  بــن المثنــى التيمــير البصــريُّ مِّ

 .8/191؛ واألعالم: 2/294الوعاة: 
هـــ ر ي نظــر: ب غيــة 154هــو عبــد    بــن ســعيد بــن إبــان بــن ســعيدر أبــو محمــد األمــوي اللغــوير ت  (8)

 .2/43الوعاة: 
 لم نهتدِّ إلى قائله. (9)



: وأظنُّ "اْزد ِهر"كلمةً ليس ْت بعربيٍَّة، كن نَّها نبطيَّةٌ أو ُسريانيَّةٌ  (1)قال  أ بو ُعبيدة

ب ْت وقال  أبو سعيٍد  ف عُّرِ
 : هذه كلمةٌ عربيةٌ، ومن ُ قوُل جريٍر:  (2)

رْ  يَر للقِّينِّ نافعُ   فإِّنََّك قيٌن وابُن قينينِّ فاْزدَهِّ َك إنَّ الكِّ بِّكيرِّ
(3) 

ْح، مِ  هرةِفاْزد ِهر معناهُ: ل يُْسِفر قال: ومعنى اْزد ِهر:اْفر  : هو أزهُر بيُِّن الزُّ ن قوِلك 

، وْليُزِهر"  .(4)وجُهك 

 إِّْستَاج/إْستيِّج -

: "قال اللَّيُث: اإِلْست اُج واإِلْستيُج: لُغتاِن من كاِم أهِل العراِق، وهو  قال األ زهريُّ

يِ   ، تُسّمِ الع جُم: أُْستُوجةًوأُْسُجوت ةً، قلُت: وهما الذي يُلفُّ علي  الغ ْزُل باألصابعِ ليُنس ج 

باِن"  .(5)ُمعرَّ

 إِّْستَار -

: "قال أ بو س عيد: سمعُت العرب  تنوُل لأل ربعِة إِْست ار، أل نَّها  قال  األ زهريُّ

بُوهُ وقالوا: ِإست ار، وقال  جريُر: ار، فن عر   بالفارسيَِّة ِجه 

هُ   إنَّ الفََرزدََق والبعيَث وأُمَّ

 

با الفََرزدَقِّ َشرُّ ما إِّْستَارِّ وأَ  
(6) 

 أي شرُّ أربعة وما "صلة". 

 وقال األعشى:

 تُوفَى ليوٍم وفي لَيلةٍ 

 

 (7)ثمانيَن يُحَسُب إِّْستَاُرها  

: واإِلْست اُر رابُع أربعٍة، ورابُع النوِم إِْست اُرُهم.   قال 

                                                            

ــن أئمــة العلــم بــاأَلدبِّ واللُّغــةر ت  (1) هـــر ي نظــر: بغيــة 224هــو معمــر  بــن المثنــى التيمــير البصــريُّ مِّ
 .8/191؛ واألعالم: 2/294الوعاة: 

ر كـاَن حيَّـًا قبـل ه (2) رير أحمد  بن خالـد البغـدادي  اللُّغـوي  هــ؛ ي نظـر: إنبـاه الـرواةر 217وأبو سعيٍد الضَّ
 .1/305؛ وبغية الوعاة: 1/41للقفطي: 

 .290ينظر: ديوانه:  (3)
؛ والمعـرَّب والـدَّخيل: 1/172؛ وقصـد السـبيل: 6/99؛ وي نظـر: اللسـان: 150-6/149التهذيب:  (4)

59. 
؛ وقصــــد الســــبيل: 6/168؛ واللســــان: 50-6/49؛ وي نظــــر: العــــين: 574-10/573ذيب: التهــــ (5)

 .6؛ واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبةر الدى شير: 1/175
(. 159ينظر: ديوانه:  (6)  وفيه )ق رَِّن( بداًل عن )إِّنَّ
 .64ينظر: ديوانه:  (7)



ٌب  : قلُت: وهذا الوزُن الذي يُناُل ل ُ اإلْست اُر ُمعرَّ اُر، فنُعِرب  فنيل  أيلاً أصلُ  ِجه 

ع أ س اتيُر" إِْست ار، ويُجم 
(1). 

 إِّْستَْبَرق -

اق  : "قال  أ بو إسح  :(2)قال  األزهريُّ    }في قول هللا جلَّ وعزَّ

   } (3). 

س ُن، قال:  فيُق الغليُظ الح  يباُج الصَّ مٌي أصلُ  بالفارسيَِّة: قال: هو الدِّ وهو اسٌم أ عج 

يب اج، وهو مننوٌل ِمن   ي  الدِّ ه، قال: ونُِنل  ِمن العجميَّة إلى العربيَِّة، كما ُسّمِ إِْست ْفر 

 الفارسيَِّة.

وقال  غيُرهُ: هذه ُحروٌف عربيَّةٌ وقع  فيها ِوف اٌق بين  أ لفاِظها في العجميَّة 

 .(4)واُب"والعربيَِّة، وهذا عندي هو الص

 إِّْستِّيَام -

ة.  سينتي الكام عليها مع لفظة: س ب ابِج 

 أُْسُرف   -

بةٌ" : اآلنُُك، فارسيَّةٌ ُمعرَّ : "األُْسُرفُّ  .(5)قال  األ زهريُّ

 أُْسُطَوانة -

ْجل يِن  ُجِل الطويِل الّرِ : "قال  اللَّيُث: األُْسُطوانةُ معروفةٌ، وينال للر  قال األ زهريُّ

سُطوان ة، قال: ونوُن األُْسُطوانِة ِمن أصِل بناِء الكلمِة، وهو على تندير والظَّهِر: أُ 

: أساطيُن ُمس طَّنةٌ.  أُفعُوال ة، وب ياُن ذلك  أنَّهم ينولون 

                                                            

ــــل:  ؛6/169؛ واللســــان: 42؛ وي نظــــر: المعــــرَّب: 12/382التهــــذيب:  (1) ؛ وقصــــد 35وشــــفاء الغلي
 .1/176السبيل: 

ــاجر عــالم بــالنحو واللُّغــةر ت  (2) هـــ؛ ينظــر: ن زهــة األلبــاء: 311هــو إِّبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزَّجَّ
 .1/411؛ وبغية الوعاة: 183

 .21سورة اإلنسان: من اآلية  (3)
ــــــرَّازي : 15؛ وي نظــــــر المعــــــرَّب: 9/422التهــــــذيب:  (4) ــــــر لل ؛ واللســــــان: 29/126؛ والتفســــــير الكبي

 .66؛ والمعجم الذهبير د. محمد التونجي: 215؛ والتطور النحوي: 1/139
؛ والقـــاموس المحـــيط: 148؛ والمصـــباح المنيـــر: 6/245؛ وي نظـــر: اللســـان: 12/399التهـــذيب:  (5)

األ ْســر فُّ هــو الرَّصــاص  أو الرَّصــاص  اأَلســود  الــرديءر ي نظــر: ؛ و 1/181؛ وقصــد الســبيل: 755
 .10األلفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 



اء : النوُن في األُْسُطوانِة أصليَّةٌ، قال  وال نظير  لهذه الكلمِة في (1)وقال  الفرَّ

ُجِل الطويِل الرِّ  جليِن وللدَّابَِّة الطويلِة النوائِمُمس طٌَّن، وقوائُِم ُ: كاِمهم، ويُنال للرَّ

 أساطينُ .

 : جمٌل أُْسُطوانةٌ: إذا كان  طويل  العُنُِق، ومن ُ األُسُطوانةُ... (2)وقال  ابُن دريٍد 

باً، والفُرُس تنوُل: أُْستُون"  .(3)قلُت: ال أ حِسُب األُْسُطوان  ُمعرَّ

 أُشَّق -

 : ٌٌ في قال األ زهريُّ "قال  اللَّيُث: األُشَُّق، هو األُشَُّج، وهو دواٌء كالصَّمغ، دخيُل

 .(4)العربيِة"

 أُْشُكزُّ  -

كَّدُ ب  السُّروج، قلُت:  : "قال اللَّيث: األُْشُكزُّ كاأل ديم إاِل أ نَّ ُ أبيُض يُؤ  قال  األ زهريُّ

ْنُج" لُ ُ بالفارسيَِّة أ ْذر  ٌب وأص   .(5)هو ُمعرَّ

 أَْشل -

: كذا ق ْرعِ بلغِة أهِل البصرةِ، ينولون 
: "قال  اللَّيُث: األ ْشُل ِمن الذَّ ال  األ زهريُّ

 .(6)وكذا أْشاً، لمنداٍر معلوٍم عند ُهم قلُت: وما أ راهُ عربيّاً صحيحاً"

 

 

 

                                                            

هــو يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد  ر أبــو زكريــار إمــام  الكــوفي ين وأعلم هــم بــالنحو واللُّغــةِّ وفنــونِّ األدبر  (1)
واة: 207ت  .2/333؛ وبغية الوعاة: 4/1هـ؛ ي نظر: إِّنباه الرُّ

ـن َأئمـةِّ اللُّغـةِّ واأَلدبر ت (2) ر أبو بكرر مِّ هــر ي نظـر: ن زهـة 321هو محمَّد بن الحسن بن دريد اأَلزدي 
 . 1/76؛ وبغية الوعاة: 191األلباء: 

؛ وقصــــد الســــبيل: 1111؛ والقــــاموس المحــــيط: 6/260؛ وي نظــــر: اللســــان: 12/338التهــــذيب:  (3)
وكلمات فارسيَّة مستعلمة فـي عاميَّـة الموصـلر د. داود ؛ 11؛ واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/182

 .9الجلبي: 
؛ 1/190؛ وقصــــــــد الســــــــبيل: 1/151؛ واللســــــــان: 6/158؛ وي نظــــــــر:العين: 9/210التهــــــــذيب:  (4)

 .595؛ والمعجم الذهبي: 11واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
؛ والمعجـم 1/191د السـبيل: ؛ وقص7/173؛ واللسان: 5/289؛ وي نظر: العين: 10/6التهذيب:  (5)

لر د. سعدي ضناوي:   .39المفصَّ
؛ وقصـــــد الســـــبيل: 884؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 1/151؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 11/415التهـــــذيب:  (6)

1/192. 



 أُْشنَاس -

: "أُْشن اُساسٌم أ عجميم "  . (1)قال  األ زهريُّ

 أُْشنَة -

: "قال ا للَّيث: األُْشن ةُ شيٌء ِمن الِعْطِر أبيُض د قيٌق، كن نَّ  قال  األ زهريُّ

نُشوٌر[ ]م 
 .(3)ِمن ِعرٍق، قلُت: ما أ راه عربيَّاً" (2)

 إِّصَطْفلِّين -

وى األ زهريُّ عن: "ثعلٍب  ر 
ُر  (5)عن ابِن األ عرابّيِ  (4) ز  :"اإلْصط فِلين: الج 

 الذي يُؤكل، وهي لُغةٌ شاميَّةٌ، الواحدةُ إِْصط ْفِلين ةُ، وهي المشا أيلاً.

أ نَّ ُ قال: إنَّ الوالي  لينِحُت أقاِرب  ُ  (6)وروى ش ِمٌر بإسناٍد ل ُ عن الناسم بن ُمخي مرة  

 كما ت نِحُت الن دوُم اإِلْصطفِلين ة  حتى تخلُص  إلى قلبِها.

ٍة، أل نَّ الصاد  والطاء  ال و ْحل  رةِ، وليست بعربيَّة م  ز  قال  ش ِمٌر: اإِلْصطفِلين ة  كالج 

ْحِض كاِم العرب.  تكاداِن تجتمعاِن في م 

يُن"  راط واإلْصط بِل واأل صُطِم، وأ صلُها ُكلُّها الّسِ قال: وإِنَّما جاء  في الّصِ
(7). 

 أَْصفِّْنط -

: "قال  األ عيُّ قال  األ زهريُّ صم 
وميَِّة، وهي اإلسف ْنُط،  (8) : األْصِفْنُط: الخمُر بالرُّ

 وقال  بعُلهم: هي خمٌر في  أفاوي .

                                                            

؛ وأ ْشـــَناس: موضـــٌع بســـاحلِّ بحـــرِّ فـــارس؛ ينظـــر: 7/211؛ وينظـــر: اللســـان: 11/299التهـــذيب:  (1)
 .1/192قصد السبيل: 

 .1/151)مبشوٌر( والصواب ما أثبتناه راعتمادًا على اللسان: في األصل  (2)
؛ وقصــــد الســــبيل: 1083؛ والقــــاموس المحــــيط: 1/151؛ وي نظــــر: اللســــان: 11/416التهــــذيب:  (3)

 .11؛ واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/192
هـــ؛ 291و واللُّغــةِّر تهــو أبــو العبَّــاس أحمــد  بــن يحيــى بــن زيــد الشــيباني  ر إمــام  الكــوفييَن فــي النحــ (4)

 .1/296؛ وبغية الوعاة: 173ي نظر: ن زهة األلباء: 
ــابٌةر عالَّمــٌة بالَّلغــةِّر ت  (5) هـــ؛ ي نظــر: بغيــة الوعــاة: 231هــو محمــد بــن زيــاد أبــو عبــد  ِّر راويــٌة نسَّ

 .6/365؛ واأَلعالم: 1/105-106
ٌثر ت (6) ر م حــــد ِّ هـــــر ي نظــــرر تهــــذيب التهــــذيب: 100هــــو أبــــو عــــروةر القاســــم  بــــن  م خيمــــرَة الهمــــذاني 

 .6/20؛ واأَلعالم: 4/530
؛ 1/195؛ وقصــــــد الســــــبيل/ 1/154؛ واللســــــان: 44؛ وي نظــــــر: الم عــــــرَّب: 12/272التهــــــذيب:  (7)

 .65ودراسات مقارنة في المعجم العربير د.السيد يعقوب بكر: 
عرِّ والب لدانر تالملـــ  بـــن قريـــب بـــن علـــي  بـــن أصـــمع البـــاهلير راويـــة  العـــربر وَأحـــد  أئمـــةِّ العلـــم باللغـــةِّ  هـــو عبـــد (8)  .2/112؛ وبغية الوعاة: 2/197هـر ي نظر: إنباه  الرواة: 216والش ِّ



يٍم  تُها، وقال  ابُن نُج  فو  مِر وص  : هي ُخموٌر  (1)وقال  أبو ُعبيٍد: هي أعلى الخ 

 مخلوطةٌ.

: اإلسِفْنُط اسٌم من أسمائها ال أ دري ما  وقال  ش ِمُر: سن لُت ابن  األعرابّيِ عنها فنال 

 :  (2)ُهو؟ وقد ذكرها األعشى فنال  

قا  أَو اْسفِّْنَط عانةَ بَعدَ الرُّ

 
صاُف إليها غديرا"  َشكَّ الرَّ  (3)دِّ

 
 أَْقلَش -

: "قال اللَّيُث: األ ْقل ُش اسٌم  أ عجمٌي وهو دخيٌل، أل نَّ ُ ليس في كام قال األ زهريُّ

يناُت ُكلُّها في كام العرِب قبل   ْحلٍة، والّشِ العرب شيٌن بعد  الٍم في كلمٍة عربيٍة م 

 .(4)الاماِت"

 إِّْقلِّيد -

قال  األ زهريُّ نناً عن اللَّيِث: "اإلْقليدُ: الِمْفتاُح بلُغة أهِل الي مِن... وقال غيُره: 

ٌب، وأصل  ك ِليذ"اإِلْقِليدُ مُ   .(5)عرَّ

 إِّْقلِّْيم -

: "اإِلْقِليُم: واحدُ األ ق اليم، وأ حِسبُ ُ عربيَّاً، وأهُل الحساِب ي زع مون   قال  األ زهريُّ

ي  إِقليماً، أل نَّ  منلوٌم ِمن اإلقليِم الذي ، ُكلُّ إقليٍم معلوٌم... كن نَّ أنَّ الدُّنيا سبعةُ أق اليم    ُ ُسّمِ

 .(6)يُتاِخُم ُ، أي منطوٌع ع ن ُ"

 

 

 

                                                            

 لم نقْف عليه. (1)
 لم نجْده  في ديوانه. (2)
؛ ومعجــــم 1/143؛ واللســــان: 18ب: ؛ والمعــــرَّ 2/807؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 12/272التهــــذيب:  (3)

 . 151-150؛ ومرويات شمر بن حمدويه اللغوية: 61المتنثات السماعيةر د. حامد صادل: 
؛ وتـاج 558؛ والقـاموس المحـيط: 11/280؛ واللسان: 5/41؛ وي نظر: العين: 8/324التهذيب:  (4)

ـب  والـذي ال يملـ   شـيئًا ؛ واأَلقَل   هـ127؛ واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 4/340العروس:  و الم العِّ
 .4/340َأوال يثبت  على شيٍء واحٍدر ي نظر: تاج العروس: 

ـــاف: 314؛ والمعـــرَّب: 1/804؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 9/32التهـــذيب:  (5) ؛ واللســـان: 3/306؛ والكشَّ
 .205؛ والمعرَّب والدَّخيل: 475؛ والمعجم الذهبي: 11/276

ـــاميوَن 11/291؛ واللســـان: 23؛ والم عـــرَّب:2/641الجمهـــرة:  ؛ وي نظـــر:9/181التهـــذيب:  (6) ؛ والسَّ
 .34؛ والمعرَّب والدخيل: 157ولغاتهمر د. حسن ظاظا: 



ة -  أَلُوَّ

اِمُرُهم ج  اةٍ(( قال  األزهريُّ في تعنيب  على الحديث: ))وم  ة غير ُمطرَّ "قال   (1)األ لُوَّ

ر ب . : وهو العُودُ الذي يُت بخَّ  أ بو ُعبيٍد: قال  األصمعيُّ

ب ْت، قال أبو ُعبيد: وفيها   ة "وأراه ا كلمةً فارسيَّةً ُعّرِ ة، واألُلُوَّ  .(2)لُغت اِن: األ لُوَّ

 أَْندَْرَوْرد -

نا سلماُن  ار  : "قالت أُمُّ الدَّرداء: ))ز  ِمن المدائن إلى الشام ماشياً  (3)قال األ زهريُّ

ْرد(( وعلي  ِكس اٌء وأ ْند ْرو 
رةٌ، قلُت: وهي كلمةٌ ع جميَّةٌ وليسْت  (4) يعني سراويل ُمشمَّ

 .(5)بعربيٍَّة "

يَة -  أَْنطاكِّ

. : "أ ْنط اِكي ةُ: اسُم مدينٍة، أُراه ا ُروِميَّةً، والنِّسبةُ إليها: أ ْنط اِكيُّ  قال  األ زهريُّ

 : (6)قال امرؤ النيس 

ْقَمٍة" يٍَّة فَوَق عِّ  (7)َعلَْوَن بأَنطاكِّ

اه -   أَوَّ

: "ُرِوي  عن النبي )    } ( في تفسير قول :قال األ زهريُّ

  }  (8)  

                                                            

 .1/73(؛ والنهاية: 3327)الحديث  2/423ينظر: صحيح البخاري:  (1)
؛ 44؛ والمعــــــــرَّب: 6/2271؛ والصــــــــحاح: 1/233؛ وي نظــــــــر: الجمهــــــــرة: 15/430التهــــــــذيب:  (2)

ص:   .218؛ والمعرَّب والدَّخيل: 1/209؛ وقصد السبيل: 1/193؛ واللسان: 14/42والمخصَّ
ــن رامه رمــزر  (3) ر أبــو عبــد   ابــن اإلســالمر أصــل ه  مــن أصــبهانر وقيــل مِّ هــو ســلمان  الخيــر الفارســيُّ

 .3/169؛ واألعالم: 2/370نظر: تهذيب التهذيب: هـ؛ ي  36ت
 .1/82ينظر: النهاية:  (4)
؛ وقصـد 255؛ والقـاموس المحـيط: 1/231؛ واللسـان: 37؛ وي نظر:المعرَّب: 14/247التهذيب:  (5)

 .2/59؛ والمساعدر لأَلب َأنستانسماري الكرملي: 1/216السبيل: 
 ؛ وعجز ه: 30ينظر: ديوانه:  (6)

 أو كجنَّةِّ يثربَ  كجرَمةِّ نخلٍ 

  
؛ وم عجــــم 1/200؛ وم عجــــم مــــا اســــَتعجمر لعبــــد  البكــــري: 25؛ والمعــــرَّب: 10/106التهــــذيب:  (7)

 .14/189؛ واللسان: 1/266البلدانر لياقوت الحموي: 
 .114سورة التوبة: مِّن اآلية  (8)



اهُ: الدَّعَّاُء. : األ وَّ  أ نَّ  قال 

ً للطاعِة،  ً ولُزوما ُع ينينا ِرّ قاً، الُمتل  ً وف ر  ه ش ف نا اهُ: الُمتن ّوِ وقال أبو ُعبيٍد: األ وَّ

 وأ نش د:

 إذا ما قُمُت أرَحلُها بليلٍ 

 
ُجلِّ الَحزينِّ   َه آهةَ الرَّ تَأَوَّ

(1) 

قيُق، وقيل: الفني ُ، وقيل: المؤمن، بلغِة ويُنال:   حيُم، وقيل: الرَّ اهُ: الرَّ األ وَّ

ب ش ِة"  .(2)الح 

َجة -  أيَارِّ

جان.  سينتيالكام عليها مع لفظة: ي ار 

 إِّيل -

يت: "إِيل: اسٌم ِمن أسماِء هللِا، بالعبرانيِة. ّكِ  قال األزهريُّ نناً عن غير ابن الّسِ

أُعِرب  فنيل: إِسرائيل، وإسماعيل، كنولك: عبدُ هللِا، وُعبيد قلُت: وجائٌز أْن يكون  

 .(3)هللا"

 أَْيلُول -

: "أ ْيلُول: اسُم الشَّهِر، أ حِسبُ ُ ُرومياً"  .(4)قال األ زهريُّ

 إيْليَاء/ إيليا -

ن ي نصر فينوُل: إِيلي ا؛  : "إِيلي اُء: مدينةُ بيِت المنِدس، ومنُِهم م  قال األ زهريُّ

 .(5)وكن نَّهما روِميَّاِن"

  

                                                            

 .3/408ي: البيت  للمثقَّب العبدي؛ ي نظر: شعراء النصرانيةر لألب لويس اليسوع (1)
؛ واإلتقــانر للســيوطي: 1144؛ والقــاموس المحــيط: 1/274؛ وي نظــر: الســان: 6/481التهــذيب:  (2)

 .1/226؛ وقصد السبيل: 408
؛ وروح 1/289؛ واللســان: 4/1629؛ والصــحاح: 8/357؛ وينظــر: العــين: 15/436التهــذيب:  (3)

 .193؛ والمعرَّب والدخيل: 10/56المعاني: لآللوسي:
؛ 887؛ والقــــاموس المحــــيط: 1/289؛ واللســــان: 8/357؛ وينظــــر: العــــين: 15/461التهــــذيب:  (4)

 .1/230وقصد السبيل: 
؛ وشـفاء الغليـل: 1/289؛ واللسان: 32؛ والمعرَّب: 8/357؛ وينظر: العين: 15/462التهذيب:  (5)

 .1/230؛ وقصد السبيل: 37



 باب الباء
 

 بَابُونَج -

اُص عند  العرِب، وهو الب ابُون ُج  قال  األ زه ريُّ نناً عن اللَّيث: "األُْقُحواُن هو النُرَّ

 .(1)والب ابُون ُك عند  الفُرِس"

 بَاذَق -

: "قال  ش ِمر: وُسئِل  ابُن عبَّاٍس  نال: ))سبق  محمدٌ عِن البا ذ ِق ف (2)قال األ زهريُّ

راٌم(( الب اذ ق  وما أ ْسك ر  فُهو ح 
(3). 

ب ْت فل م ن عِرفها" قال أبو ُعبيد: البا ذ ُق كلمةٌ فارسيَّةٌ ُعّرِ
(4). 

يَار/ بَْيَزار -  بازِّ

، قلُت: وغيُرهُ ينوُل:  قال األ زهريُّ نناً عن اللَّيث: "الب ْيزاُر: الذي يحمُل الب ازيَّ

 .(5)وكاهما دخيٌل"الب اِزي ار، 

 بَاُسور -

ٌب، ويُجمُع الب واسيُر " : "الب اُسور: داٌء معروٌف، وهو ُمعرَّ  .(6)قال األزهريُّ

 بَالَة -

يبٍ   : "أ بو ُعبيٍد عن األصعمّيِ: أ نشد  قول  أبي ذُؤ 

 

                                                            

؛ 1/235؛ وقصــــد الســــبيل: 73؛ وشــــفاء الغليــــل: 11/49؛ وينظــــر: اللســــان: 5/125التهــــذيب:  (1)
 .106والمعرَّب والدخيل: 

هـــر ي نظــر: تهــذيب 68هــو عبــد   بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب الق رشــي  الهاشــمير صــحابٌير ت (2)
 .4/228؛ واأَلعالم: 3/180التهذيب: 

 .1/117ينظر: النهاية:  (3)
؛ وقصـد السـبيل: 67؛ وشـفاء الغليـل: 1/352؛ واللسـان: 81؛ وي نظر: المعرَّب: 9/76: التهذيب (4)

 .92؛ والَباَذل  هو ضرٌب من الخمرِّ َأو النَّبيذر ي نظر: المعجم الذهبي: 1/239
؛ وشـــفاء 1/398؛ واللســـان: 78؛ والمعـــرَّب: 2/589؛ وي نظـــر: الصـــحاح: 195/ 13التهـــذيب:  (5)

 .96-95سيَّة الحديثة: باَزياروبازَدار؛ ينظر: المعجم الذهبي: ؛ وفي الفار 63الغليل: 
؛ وشـــــفاء 1/406؛ واللَّســـــان: 58؛ والمعـــــرَّب: 1/316؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 12/413التهـــــذيب:  (6)

 .65الغليل: 



يَّةً   كأَنَّ عليها بَالَةً لََطمِّ

 

ن خالل الدَّأْيَتَينِّ أريجُ   لها مِّ
(1) 

  :  .(2)الب ال ةُ، الِجراُب، وهي بالفاِرسيَّة: بِيل ة التي فيها الِمْسُك"وقال 

 بَبَّان -

وى زيدُ بُن أسل م  "ر 
، عن أ بيِ ، ع ن ُعمر  (3)

، أ نَّ ُ قال: ))ل ئْن ِعشُت إلى قابٍل (4)

لِهم حتى يكونوا ب بَّاناً واحداً(( ألُْلحن نَّ آخر  النَّاِس بن وَّ
حمن ، قال  أبو ُعبيد، (5) قال  عبد الرَّ

 : يعني شيئاً واحداً. (6)بن مهدّيٍ 

قال أبو ُعبيٍد: وذاك  الذي أراد ، وال أ حِسُب الكلمة  عربيَّةً، ولم أسمْعها في غيِر 

 هذا الحديِث.

وقال أ بو سعيٍد اللريُر: ال نعِرُف "ب بَّاناً" في كاِم العرِب، والصحيُح عند نا: 

 ب يَّاناً واحداً.

ف: هذا ه يَّاُن ابُن قال: وأص ن ال يُعر  ُل هذه الكلمِة أنَّ العرب  تنوُل إذا ذكرْت م 

 ب يَّان، كما يناُل: طاِمُر بن طاِمر.

ُل أحداً على أحٍد، قلُت: ب بَّان،  ي نَّ بين ُهم في العطاِء، فا أُفّلِ قال: فالمعنى: ألُس ِوّ

ين، حرف رواهُ هشاُم بُن سعٍد  بباء 
ْعش ر  (7) وأبو م 

عن زيِد بن أسلم  عن أبيِ : سمعُت  (8)

فوا،و"ب بَّان" وإْن لم يكن عربياً محلاً فهو  واةِ ال يُخِطئُون، فيُصّحِ ، ومثُل هؤالء الرُّ ُعمر 

 صحيٌح بهذا المعنى.

وقال اللَّيث: ب بَّان، على تندير "ف ْعان" ويُناُل على تندير "ف عَّال" والنون أصليَّة، 

ُف من    فِعٌل.وال يُصر 

                                                            

ذلي ِّيين:  (1)  .1/59ينظر: ديوان اله 
؛ 51؛ والمعــرَّب: 4/1642؛ والصــحاح: 2/806؛ وي نظــر: الجمهــرة: 395-15/394التهــذيب:  (2)

 .1/542واللسان: 
ـــرر ت (3) ؛ 2/231هــــر ي نظـــر: تهـــذيب التهـــذيب: 136هـــو زيـــد  بـــن أســـلم العـــدوي  الع مـــرير فقيـــٌه م فس ِّ

 .3/95واألعالم: 
ر أبـــو حفـــص ثـــاني الخلفـــاء الراشـــدينر ت (4) ـــاب الق رشـــيَّ العـــدويَّ هــــر ينظـــر:  23هـــو ع مـــر بـــن الخطَّ

 .5/203؛ واألعالم: 2/518اإلصابةر البن حجر العسقالني: 
 .1/98(؛ والنهاية: 4235)الحديث  3/140ينظر: صحيح البخاري:  (5)
 لم نقف عليه. (6)
ر محد ِّثر ت (7)  .6/30هـ؛ ينظر: تهذيب التهذيب: 160هو أبو عباد هشام بن سعد المدني 
ر م حد ِّثر ت (8) ليب التميمي الكوفي   .2/223هـر ي نظر: تهذيب التهذيب: 120هو زياد  بن ك 



 .(1)قال: هو و"البنُْج" في معنًى واحد... قلُت: وب بَّان، كننها لغةٌ يمانيَّة"

 بَْبر -

باعِ: ليس  بدٍُبّ وال ِذئٍب. : "قال اللَّيُث: والنِّبُر من الّسِ  قال األزهريُّ

باع، إنَّما هو دابَّةٌ أصغُر ِمن النُراِد، والذي أراد    قلُت: ليس  النِّبُر من جنِس الّسِ

باع، وأحِسبُ  دخياً، وليس  ِمن كام العرِب، والفُرُس  يِن، وهو ِمن الّسِ اللَّيُث: الب ْبُر: بباء 

يِ : ب ْبراً"  .(2)تُسّمِ

ي   -  بَتَرِّ

يُر و] هي [ (3)"س لمة  ّرِ اُل: الرجُل الب ت رّي، والب ت ريُّ الّشِ ْمح  اِء قال: الدِّ  (4)عن الفرَّ

بةٌ "  .(5)فارسيَّةٌ ُمعرَّ

 بَْخت -

دُّ معروٌف، وال أدري أعربيم هو أم  : "قال  اللَّيُث: الب ْخُت: الج  قال األزهريُّ

 .(6)ال؟"

 بُْخت -

قال األزهريُّ نناً عن اللَّيث: "البُْخُت: اإِلبُِل الُخراسانيَّةُ تُنت ُج من بين اإلبِِل 

ٌل بُخِتٌي وناقةٌ بُختيَّةٌ (7)العربيَِّة والف اِلج م  بت ُ العرُب .ويُنال: ج  ، وهو أعجمٌي دخيٌل عرَّ

ات" اتيّنيلاً.وينال للَّذي ينت نيِ : الب خَّ  .(8)ويُجمع: الب خ 

                                                            

؛ 67؛ وشـــــفاء الغليـــــل: 1/307؛ واللســـــان: 72؛ وي نظـــــر: المعـــــرَّب: 593-15/592التهـــــذيب:  (1)
 .16؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/252وقصد السبيل: 

؛ وشفاء 324؛ والقاموس المحيط: 1/306؛ واللسان: 62 ؛ وي نظر: المعرَّب:15/214التهذيب:  (2)
 .16؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/253؛ وقصد السبيل: 63الغليل: 

ر ت  (3) ؛ واألعــالم: 1/596هـــر ي نظــر: بغيــة الوعــاة: 310هــو أبــو محمــد ســلمة بــن عاصــم النحــويَّ
3/172. 

 في األصل )وهو( والصواب ما أثبتناه . (4)
 .4/402؛ وي نظر: اللسان: 5/331ذيب: الته (5)
؛ واللســـان: 57؛ والمعـــرَّب: 1/243؛ والصـــحاح: 1/240؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 7/312التهـــذيب:  (6)

 . 64؛ وشفاء الغليل: 1/328
ناَمين ي حمل من الهند للفِّحَلة ر ي نظر: القاموس المحيط:  (7) خم ذو السَّ  .197الفالِّ : هو الجمل  الضَّ
؛ 1/328؛ واللســـان: 1/243؛ والصـــحاح: 4/241؛ وي نظـــر: العـــين:  313-7/312: التهـــذيب (8)

 .1/246؛ ومتن اللغة: 64وشفاء الغليل: 



 بُد   -

نُم  نٌم وت صاويُر، ويُناُل: البُدُّ هو الصَّ قال  األزهريُّ : "قال اللَّيث: البُدُّ بيٌت فيِ  ص 

 .(1)نفُس ، وهو إعراُب بُْت بالفارسيَّة "

 بَْربَط -

م، شبي ٌ قال  ٌب، وهو ِمن م اهي الع ج  األزهريُّ نناً عن اللَّيث: "الب ْرب ُط ُمعرَّ

دُر بالفارسيَِّة ] ب ت [  .(3)فنيل: ب ْرب ط" (2)بصدِر البط، والصَّ

ُخوا -  بَر ِّ

خيُص، يُنال: كيف  : الرَّ :"قال اللَّيُث: الب ْرُخ بِلُغِة أهِل ُعمان  قال  األزهريُّ

اجُز:  أ ْسع اُرُهم؟فيُن ِخيٌص، وقال الرَّ  اُل: ب ْرٌخ، أي: ر 

خوا ولوأقولُ  ُخوا، لَبَرَّ  بَر ِّ

 

 (4)لِّمار َسرجيَن وقد تَدَْخدَُخوا 

ُكوا بالنَّبطيَّة.  ُخوا"، قال: ب ّرِ  "ب ّرِ

اً، وأصلُ  بالفارسيَّة: الب ْرُخ، وهو  ُخوا" أي: اجع لُوا لنا ِمْن ُ ِشْنص  وقال  غيُره: "ب ّرِ

 .(5)النَّصيُب" 

 بِّْرَسام -

ْدُر، وس اٌم:  ٌب، وبِْر: هو الصَّ : "ويُنال لهذه الِعلَِّة: البِْرس ام كننَّ ُ ُمعرَّ قال األزهريُّ

؛ ألنَّ الِعلَّة  إذا كانت في هو ِمن أسماِء الموِت.وقيل: بِْر معناهُ  االبُن، واأل وُل أصحُّ

ْرسام، وِسْر: هو الرأُْس "  .(6)الرأِس فهي الّسِ

 

                                                            

؛ 1/340؛ واللسان: 83؛ والمعرَّب: 1/45؛ والجمهرة: 8/13؛ وي نظر: العين: 14/77التهذيب:  (1)
 .64وشفاء الغليل: 

 .105؛ والمعجم الذهبي: 1/357ادًا على اللسان: في األصل )َبْتر( والصواب ما أثبتناهر اعتم (2)
؛  والقـــــاموس 1/357؛ واللســـــان: 71؛ والمعـــــرَّب: 7/472؛ وي نظـــــر: العـــــين: 14/59التهـــــذيب:  (3)

بــة: 607المحــيط:  ــْت ب 18؛ واأللفــاظ الفارســيَّة المعرَّ ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: بــر ب صــدرر وَب
 .105ر 101َبطر ي نظر: المعجم الذهبي: 

اجرينظر:ديوانه:  (4)  ؛ وفيه:463الرَّجز  للعجَّ
خوا.. خوالبَرَّ  ولو أقوُل بَر ِّ

  
؛ 82؛ والمعــــــــرَّب: 2/288؛ والجمهــــــــرة: 4/257؛ وي نظــــــــر: العــــــــين: 363-7/362التهــــــــذيب:  (5)

 .240؛ والقاموس المحيط: 1/364واللسان: 
؛ وشـــــفاء 1/376لســـــان: ؛ وال45؛ والمعـــــرَّب: 2/552؛ وينظـــــر: الجمهـــــرة: 13/157التهـــــذيب:  (6)

 .1/270؛ وقصد السبيل: 61الغليل: 



 بََرق -

لوه، وجمعُ ُ  ُق دخيٌل في العربية، وقد است ْعم  : "قال اللَّيُث: الب ر  قال  األزهريُّ

 .(1)البِْرقان"

 بَْرنََكان -

بٌ  : "ب ْرن ك اُن: ُمعرَّ اُء" قال األزهريُّ كاُن، قال  ُ الف رَّ  .(2)والصواُب الب رَّ

 بَْزَرقَُطونَا -

ي ها أهُل العراِق:  بَّةٌ يُْست ْشف ى بها، يُسّمِ قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيث: "ح 

ق ِة، وهي  ى: حبَّالذَّرَّ ق ُطونا.وقلُت: وسنلُت عنها الب حرانيِّين؟ فنالوا: هي عند نا، تُسمَّ ب ْزر 

ٌب"اإِلْسِفيُو  . (3)ش ُمعرَّ

 بُْزيُون -

 عليها مع لفظة: ُسْندُس. سينتي الكامُ 

 بُسَّذ -

وه ِر ليس  بعربّيٍ "  : "وكذلك البُسَّذُلهذا الج   .(4)قال األزهريُّ

 بََصنَّى -

نيَّةُ، وليسْت بعربيٍَّة " ُل فيها السُّتُوُر الب ص  نَّىنريةٌ تُْعم  : "ب ص   .(5)قال األزهريُّ

  

                                                            

؛ واللســـــــان: 45؛ والمعـــــــرَّب:1/34؛ والجمهـــــــرة: 5/155؛ وي نظـــــــر: العـــــــين: 9/131التهـــــــذيب:  (1)
؛ وفــــي الفارســــيَّة الحديثــــة: )َبــــرَّه(ر تعنــــي: الَحَمــــل؛ ي نظــــر: المعجــــم 63؛ وشــــفاء الغليــــل: 1/383

 .111الذهبي: 
؛ وقصـــــد 1/393؛ واللســـــان: 56؛ والمعـــــرَّب: 2/557نظـــــر: الجمهـــــرة: ؛ وي  10/442التهـــــذيب:  (2)

بـة:1/274السبيل:  ؛ وفـي الفارسـيَّة الحديثـة "بركالـة": كسـاء أسـود أو 20؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّ
 . 150ضرٌب من الثيابر ي نظر: المعجم الذهبي: 

؛ 212؛ وشـــفاء الغليـــل: 13ر: ؛ والمصـــباح المنيـــ281؛ وي نظـــر: الم عـــرَّب: 17/271التهـــذيب:  (3)
 .1/277وقصد السبيل: 

؛ 63؛ وشــفاء الغليــل: 312؛ والقــاموس المحــيط: 1/404؛ وي نظــر: اللســان: 12/390التهــذيب:  (4)
بـة: 1/281وقصد السبيل:  ذ هو الَحَجر  المعروف  بالمرَجان؛ ينظر: األلفاظ الفارسيَّة المعرَّ ؛ والب سَّ

23. 
 .1/285؛ وقصد السبيل: 1/423نظر: اللسان: ؛ وي  12/208التهذيب:  (5)



 بَْضبَاض -

ٍة" ْحل   .(1)قال األزهريُّ عن اللَّيث: "الب ْلب اُض، قالوا: الكمن ةُ، وليست بم 

 بَِّطْرك -

اعي ي ِصُف حماراً وحشيَّاً: : "قال األصمعيُّ في قوِل الرَّ  قال األزهريُّ

َر فْردَاً ال أَليَف له  يَْعلُو الظَّواهِّ

 

 

 

 

كتَّانِّ َمْشَي البَِّطْرك َعليهِّ َرْهُط  
(2) 

 
 البِط ْرُك هو البِْطِريُق.قال: 

 وقال غيُره: البِط ْرُك هو السَّيدُ ِمن سادةِ المجوِس.

 .(3)قلُت: وهو دخيٌل، وليس  بعربّيٍ"

يق -  بِّْطرِّ

وم هو النائدُ،وجمعُ ُ  : "قال اللَّيُث: البِْطِريُق بلُغِة أهِل الشَّاِم والرُّ قال األزهريُّ

 .(4)ب ط اِرقة"

 بِّْطيَاس -

وِلعٍ على بناِء الِجلايْر  والِكْري اس، قال األزهريُّ  اُء: بِْطي اس اسُم م  : "قال  الف رَّ

ِمٌي"  . (5)قال: وكن نَّ ُ أ ْعج 

 بَقَّم -

: "قال اللَّيُث: الب نَُّم د خيٌل، وهو اسٌم لش جرةٍ، وهو ِصْبٌغ يُْصب ُغ ب ،  قال األزهريُّ

 وقال ُرؤب ةُ:

                                                            

؛ والمعـــرَّب والـــدَّخيل فـــي العـــين: 1/424؛ واللســـان: 7/16؛ وي نظـــر: العـــين: 11/480التهـــذيب:  (1)
 )بحث(. 78

 لم نجْده  في شعرِّه. (2)
؛ واأللفـاظ النَّصـرانية فـي 1/287؛ وقصـد السـبيل: 1/431؛ وينظر: اللسان: 10/430التهذيب:  (3)

 .60(: 1967-1966) 2-1ر العدد 14العربية؛ د.إبراهيم السامرائير مجلة األ ستاذر المجلَّد 
؛ واللســـــان: 76؛ والم عـــــرَّب: 554؛ والبـــــارع فـــــي اللَّغـــــةر ألبـــــي علـــــي القـــــالي: 9/407التهـــــذيب:  (4)

؛ ومعجـــم لغـــات القبائـــل واألمصـــارر د. 66؛ وشـــفاء الغليـــل: 800؛ والقـــاموس المحـــيط: 1/430
 .1/36جميل سعيدر ود. داود سلوم: 

ـــاس هـــي قريـــٌة 1/289؛ وقصـــد الســـبيل: 1/431؛ وي نظـــر: اللســـان: 12/341التهـــذيب:  (5) ؛ وبِّطَي
 .1/450بَباب حلب؛ ينظر: معجم الب لدان: 



بَّاغِّ َجاَش   (1)بَقَُّمهَكَمْرَجلِّ الصَّ

ٌب؛ أل نَّ ُ ليس  للعرِب بناُء كلمٍة على )ف عَّل(، ولو   قال وإنَّما ع ِلمن ا أنَّ  د خيٌل ُمعرَّ

م، هم بنو الع ْنب ر بن  كانت "ب نَّم" كلمةً عربيَّةً لُوِجد  لها نظيٌر، إالَّ ماٌء يُناُل ل ُ ب ذَّر، وخلَّ

 .(2)ع مرو بِن ت ميم"

 باَلس -

: "أبو ُعبيٍد  ل  في كام العرِب من كاِم فارس  ا د خ  : وممَّ عن أبي ُعبيدة  قال 

ي  الب ا س  بالباء المشب ع ة وجمعُ ُ بُلُس.  الِمْسُح تُس ّمِ

 .(3)قال غيُرهُ: يُنال لب ائِعِ : الب اَّس"

 بَم -

ُب ب ، فهو أحدُ أوتاِره، وليس       ا ب ُم العُوِد الذي يُلر  : "وأمَّ  .(4)بعربّيٍ " قال األزهريُّ

َرة -  بَنَادِّ

ُمون  ]المعادن[ ار الذين  ي لز  : "قال  اللَّيُث: الب ن اِدرةُ دخيٌل وُهم التُّجَّ  (5)قال األزهريُّ

 .(6)واحدُهم بُْند اٌر "

 بُْنك -

دَّهُ إلى بُْنِك   : "قال اللَّيُث: تنوُل العرُب كلمةً كننَّها دخيٌل تنول: ر  قال األزهريُّ

تُريدُ أصل  .ويُناُل: ت ب نَّك  فُاٌن في ِعّزٍ راتٍب، قلُت: البُْنُك: أصلُ ُ فارسيَّةٌ معناه: الخبيِث، 

 .(7)األصُل"

                                                            

اجر ي نظر: ديوانه:  (1)  .438الصواب: إنه للعجَّ
؛ 107؛ ولحـن العـوامر للزبيـدي: 1/403؛ والجمهـرة: 5/182؛ وي نظر: العـين: 9/205التهذيب:  (2)

 .1/466؛ واللسان: 59؛ والمعرَّب: 127ومقاييس اللغة: 
القـــاموس ؛ و 1/482؛ واللســـان: 46؛ والمعـــرَّب: 1/358؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 12/442التهـــذيب  (3)

؛ ي نظـر: اللسـان: 62؛ وشفاء الغليـل: 494المحيط:  ـعرِّ ي جَعـل  فيـه الت ِّـبن  ـن الشَّ ؛ والـَبالس  كـيٌس مِّ
1/482. 

؛ وشـفاء الغليـل: 1/501؛ واللسان: 73؛ والمعرَّب: 8/411؛ وي نظر: العين: 15/591التهذيب:  (4)
 .1/301؛ وقصد السبيل: 66

 .1/502؛ واللسان:  8/104أثبتناهر اعتمادًا على العين:  في األصل )المدائن( والصواب ما (5)
؛ وفـي 1/301؛ وقصـد السـبيل: 1/502؛ واللسان: 8/104؛ وي نظر: العين: 14/245التهذيب:  (6)

الفارسيَّة الحديثة "ب ْنَدار" هو كثير  المالر أو المحتكِّرر أو تاجر  المعـادن؛ ي نظـر: المعجـم الـذهبي: 
121. 

؛ واأللفـاظ 1/504؛ واللسـان: 7/54؛ والمحكم: 4/1576؛ وي نظر الصحاح: 10/289التهذيب:  (7)
 .28الفارسيَّة المعرَّبة: 



 بََهار -

ار " ةُ، كن نَّ الب ه  ْنو  ، قلُت: الع راُر: الح  اُر الب ّرِ أبو ُعبيٍد عن األصمعّيِ: الع راُر: ب ه 

 .(1)"فارسيةٌ 

 بَُهار -

عبِة  (2)العاِص "ُروي  عن عمرو بن  وهو  طلحة بن  –أنَّ ُ قال: ))إنَّ ابن  الصَّ

ٍة(( –(3)ُعبيد هللا اٍر، في ُكّلِ بُهاٍر ثاثةُ قناِطير  من ذهٍب وفِلَّ  .(4)ترك  مئ ة  بُه 

قال أبو ُعبيٍد: بُهار أحِسبُها كلمةً غير  عربيٍَّة، وأراه ا قبطيَّةً، قال: والبُهار في 

 ٍل...كامهم: ثاثمائِة رط

 وقال  الليَُّث: البُهار شيٌء من اآلنيِة كاإلبريِق، وأنش د :

 (5)على العلياءِّ ُكوٌب أو بُهاُر 

 .(6)قلت: ال أعِرُف البُهار  بمعنى اآلنية " 

 بَْهت -

 "قال  اللَّيُث: الب ْهُت: ِحساٌب ِمن حساِب النُُّجوم، وهو مسيُرها الُمستوي في يوم.

: ما   .(7)أُراه عربيَّاً وال أحفظ ُ لغ ْيِرِه"وقال األزهريُّ

  

                                                            

؛ واأللفـــــاظ الفارســـــيَّة 1/311؛ وقصـــــد الســـــبيل: 1/518؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 6/289التهـــــذيب:  (1)
بــة:  ــل: 28المعرَّ ــب الرائحــةر ينب ــت أيــام106؛ والمعجــم المفصَّ ــار نبــٌت طي ِّ الربيــعر ي نظــر:  ؛ والَبَه

 .28األلفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
هــــر ينظـــر: 43هـــو أبـــو عبـــد   عمـــرو بـــن العـــاص بـــن وائـــل الســـهمي الق رشـــير صـــحابير ت  (2)

 .5/248؛ واألعالم: 2/539اإلصابة: 
ر ت (3) هـــر ينظــر: تهــذيب التهــذيب: 36هــو طلحــة بــن عبيــد   بــن عثمــان القرشــي التيمــير صــحابي 

 .3/331واألعالم:  ؛3/16-17
 .1/168ينظر: النهاية:  (4)
 لم نهتدِّ إلى قائله. (5)
؛ 518-1/517؛ واللسـان: 1/346؛ والجمهرة: 4/48؛ وي نظر: العين: 289-6/288التهذيب:  (6)

 .66وشفاء الغليل: 
ل: 1/514؛ وينظر: اللسان: 6/241التهذيب:  (7)  .107؛ والمعجم الفصَّ



 بَْهَرج -

دْيئ ةٌ، وك لُّ رديٍء من الدَّراِهِم  تُ ُ ر  ْره ُم الذي فِلَّ ُج: الدِّ قال األزهري: "الب ْهر 

ْه " ر  ٌج، وهو إِعراُب ن ْبه  وغيرها ب ْهر 
(1). 

 بََهط -

قال  األزهريُّ :"قال الَّليُث: الب ه طُّ ِسْنديَّة،وهو األُرزُّ يُْطب ُ  بالَّلب ِن والسَّْمِن با 

ب تْ ُ العرُب، فنالوا: ب ه طَّةٌ طيِّبةٌ، وأنشد   : (2)ماٍء، وعرَّ

بالبََهط ِّ "  ن أكلِّها األُرزَّ  (3)مِّ

ي   -   بَْهنَوِّ

: "قال الليث: الب ْهن ِويُّ  ِمن  اإلبل: ما يكوُن بين العربيَّة قال األزهريُّ

مانيَّة،وكننَّ  دخيٌل في الكام" والِكر 
(4). 

قَة -  بَيَاذِّ

ال ِة، وِمن  ب يذ ُق  جَّ ا أُعِرب  البياِذق ةُ للرَّ قال االزهري نناً عن أبي ُعبيٍد: "وممَّ

ْنجِ، وحذف الشاعُر الياء  فنال: طر   الّشِ

فاٌف بُذوقُها اٌق خِّ  (5) وللشَّر ِّ ُسوَّ

 .(7)"(6)أ راد  ِخف اٌف بياِذقُها، كننَّ ُ جعل  البيذ ق  ب ْذقاً، قال ذلك ابُن بُُزْرج 

 بَْينِّْيث -

ك الب ْحر، قلُت: الب ْينيُِث،  : الب ْينيُِث: لرٌب من س م  "ثعلب عن ابن األعرابّي، قال 

اهُ زائدتيِن فهو من الثُاثي، وكام العرِب يجيُء على  بوزِن "ف ْيِعيل"، فإْن كان  ياء 

                                                            

؛ وشفاء الغليل: 1/518؛ واللسان: 50؛ والمعرَّب: 2/544؛ وي نظر: الجمهرة: 6/514التهذيب:  (1)
ــاَبْهَرْه" بمعنــى الزائــف مــن النقــود؛ ي نظــر: 1/312؛ وقصــد الســبيل: 62 ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة "َن

 .579المعجم الذهبي: 
 لم نهتدِّ إلى قائله. (2)
؛  608؛ والقـاموس المحــيط: 1/521؛ واللسـان: 3/1117: ؛ وي نظـر: الصـحاح6/181التهـذيب:  (3)

 .5/112؛ وتاج العروس: 1/313وقصد السبيل: 
 .1/527؛ واللسان:  4/59؛ وينظر: العين:  6/327التهذيب:  (4)
 لم نهتدِّ إلى قائله. (5)
رٍجر من أعالم اللغة المتقدمينر كان حافظًا للغريب والنوادرر ذ (6) كـر األزهـريُّ هو عبد الرحمن بن ب ز 

نبــاه 1/19هـــر ينظـر: التهــذيب:  250أنـه رأى لــه حروفـًا كثيــرة فـي كتــب شـمرر ت فــي حـدود  ؛ وا 
مجيـد  -جمـع وتوثيـ  ودراسـة  –؛ ومرويات ابن بـزرج اللغويـة فـي كتابـه النـوادر  2/161الرواة: 

آلداب والعلـوم حميد عبيد البديرير رسالة ماجستيرر بإشراف: د. عبدالعزيز ياسـين عبـد ر كليـة ا
 م(.2000جامعة التحدير ليبيا ) -مصراته –

؛ واأللفـــــاظ 64؛ وشـــــفاء الغليـــــل: 83؛ والمعـــــرَّب: 1/311؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 9/76التهـــــذيب:  (7)
بــة:  ــل  أو المشــ32الفارســيَّة المعرَّ اة فــي الجــي ر ينظــر: ؛ وفــي الفارســيَّةالحديثة"بَياده" تعنــي الراجِّ

 .167لمعجم الذهبي: ا



عربيم "ف ْيعُول" و"ف ْيع ال"، ولم أسمْع حرفاً جاء على "ف ْيعيل" غير"الب ْينيُِث"، وال أدري أ

 (1)هو، أم د خيٌل؟."

  

                                                            

 .1/321؛ وقصد السبيل: 1/462؛ وينظر: اللسان: 168ر 12/104التهذيب:  (1)



 باب التاء
 

 تَاَجة -

ان، والِفعُل التَّتِويُج.  : "قال  اللَّيُث: التَّاُج، جمعُ  التِّيج   قال األزهريُّ

م  ُ،... والعمائم:  ج  ُ إذا ع مَّ ، وقد ت وَّ ي الِعمامة  التاج  ابُن األعرابّي: العرُب تُسّمِ

ِب، واألكاليُل:  اُن العر   تِيجاُن ُملُوك العجِم.تِيج 

ْره ِم الملروِب  ةُ بالفارسيَِّة للدِّ ة، وأصل  ت از  ِة تاج  ليجِة من الفلَّ ويُناُل للصَّ

ديثاً"  .(1)ح 

ْيخ: -  تَارِّ

ُخ ُ النَّاُس ليس  بعربّيٍ مْحٍض، وإنَّ  ّرِ : "قيل: إنَّ التَّاري   الذي يُؤ  قال  األزهريُّ

ذُوهُ عن أهِل الكتا خ  من سنِة الهجرةِ، وُكتِب  في المسلمين  أخ  ِب،ْ وت اِريُ  المسلمين  أُّرِ

، فصار  تاِريخاً إلى هذا اليوم" ر   .(2)ِخافِة ُعم 

 تُبَّع -

ً ِمن الُملُوك، وكان  ُمْؤِمن اً، وكان   ِلكا : "قال  اللَّْيُث: كان  تُبٌَّع م  قال األزهريُّ

: إْن ث ب ت   : ويُنال  ةٌ ولُْكنةٌ، فيهمت ب ابِع ة، قال  اشتُقَّ لهم هذا االسم ِمن تُبَّع  ولكْن في  ُعْجم 

 .(3)ويُناُل: ُهم اليوم ِمن ولائعِ تُبَّعٍ بتلك  الباد"

 تَْدَحل -

ْل بالنَّبطيَِّة  (4)قال  األزهريُّ : "قال ش ِمر: س ِمْعُت عليَّ بن  ُمصع ٍب  ينوُل: ال ت ْدح 

ْف.  أي: ال ت خ 

ُل عنِّي أي: ي ِفٌر، وأنش د :  : فُاٌن ي ْدح   وقال 

 وَرُجٍل يَْدَحُل عن ِّي دَْحالً 

 

َكدََحالنِّ البَْكرِّ القَى الفَْحال 
(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

؛ واأللفـــــاظ الفارســـــيَّة 1/322؛ وقصـــــد  الســـــبيل: 2/62؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 11/164التهـــــذيب:  (1)
بــة:  ــل: 34المعرَّ ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة "َتــاز"ر ي نظــر: المعجــم الــذهبي: 121؛ والمعجــم  المفصَّ

181. 
؛ وشفاء 1/113؛ واللسان: 89؛ والمعرَّب: 57؛ وي نظر: مقاييس اللغة: 546-7/545يب: التهذ (2)

 .1/323؛ وقصد السبيل: 83الغليل: 
 .2/16؛ واللسان: 2/79؛ وي نظر:العين: 2/284التهذيب:  (3)
ر كـاَن ضـعيف الحـديثر ينظـر: ميـزان االعتـدالر للـذهبي:  (4) رخسـي  هو أخو خارجة بن م صـَعب السَّ

3/156. 
 لم نهتدِّ إلى قائله. (5)



ْب "  ل: ال ت ْهر   .(1)فكن نَّ معنى ال ت ْدح 

ين -  تِّْشرِّ

: "قال  اللَّيُث: تِْشريُن اسُم شهٍر ِمن شهوِر الخريف  ية.قال األ زهريُّ  بالُّرومَّ

 .(2)قلُت: هما ِتْشرين اِن: األوُل والثاني، وب عد هما الكانُوناِن "

 تْشلِّيح -

اء.  سينتي الكاُم عليها مع لفظة: ش ْلح 

 تنُّور -

ْت بُكّلِ لساٍن وصاِحبُ ُ ت نَّاُر. : "قال  اللَّيُث: الت نُّوُر ع مَّ  قال  األ زهريُّ

ْت بُكّلِ لساٍن يدُلُّ على أنَّ األصل  في االسم عجميم  : إنَّ التَّنُّور  عمَّ قوُل من قال 

، وال  بتْها العرُب فصار  عربيَّاً على بناِء ف عَّول، والدليُل على ذلك أنَّ أصل  بِن ائِِ  ت ن ر  فعرَّ

ُف في كاِم العرِب  ٌل  –يُعر  ل  ف –ألنَّ  ُمْهم  ي كاِم العرِب من كام وهو نظيُر ما د خ 

ا، ولما تك لَّمْت بها العرُب  ه  ِق وما أشب ه  يناِر والسُّْندُِس واإلْست ْبر  يباِج والدِّ العجِم، ِمثل الدِّ

 .(3)صارْت عربيَّة "

 تُوث -

يِن" ، والعرُب تنوُل: التُوُت بت اء  : "الثُّوُث كننَّ ُ فاِرسيم  .(4)قال  األزهريُّ

 تَور -

ل  في كام العرِب الطَّْسُت والتَّوُر "أبو ُعبيد ع   ا د خ  : وِممَّ ن أبي ُعبيدة  قال 

  .(5)والطَّاِجُن، وهي فارسيَّةٌ ُكلُّها "

                                                            

 .4/302؛ وي نظر: اللسان: 4/420التهذيب:  (1)
؛ 334؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 2/34؛ واللســـــان: 6/245؛ وي نظـــــر: العـــــين: 11/327التهـــــذيب:  (2)

 ..1/338وقصد السبيل: 
؛ وشـفاء 2/56؛ واللسـان: 84؛ والمعـرَّب: 2/809؛ وي نظر: الجمهـرة: 270-14/269التهذيب:  (3)

؛ واآلثار اآلرامية في لغة الموصـل العاميـة: د.داود الجلبـي: 1/348؛ وقصد السبيل: 83الغليل: 
27. 

؛ والمزهـر: 47؛ والمصـباح المنيـر: 2/62؛ واللسـان: 90؛ وي نظـر: المعـرَّب: 14/308التهذيب:  (4)
 .198؛ وفي الفارسيَّة الحديثة "ت وث"ر ي نظر: المعجم الذهبي: 1/351؛ وقصد السبيل: 1/273

؛ وشـــــفاء 2/63؛ واللســـــان: 86؛ والمعـــــرَّب: 2/602؛ وي نظـــــر: الصـــــحاح: 12/274التهـــــذيب:  (5)
ـأ  بـهر والرسـو 1/352؛ وقصد السـبيل: 82الغليل:  ـفٍر ي توضَّ ـن ص  ل  بـين القـوم ؛ والتَّـور هـو إنـاٌء مِّ

ر ينظر: المصباح المنير:  الِّ  .47أو الع شَّ



 باب الثاء
 

 ثَْنط -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ن ثْط.

  



 باب اجليم
 

 َجالُوت -

ميم ال ي ْنص ِرف " الُوت: اسٌم أعج  : "ج   .(1)قال األزهريُّ

 َجاُموس -

يِ  الفُْرُس:  واِمْيس، تُس ّمِ ُع ج  اُموُس: دخيٌل، ويُجم  : "قال  اللَّيُث: الج  قال األزهريُّ

 .(2)ك اْوِمْيش"

 ُجدَّاد -

: الُجدَّادُ بالنَّبطيَِّة: الُخيُوُط الُمعنَّدةُ ينال: ُكد ادٌ  "أبو ُعبيٍد عن أبي ُعبيد ة ، قال 

 .(3)بالنَّبطيَّة"

 ُجدَّة -

ذ فوا الهاء  كس روا الجيم  فنالوا: قال   : "الُجدَّةُ أيلاً: ش اِطُئ النَّهِر، إذا ح  األ زهريُّ

كَّة .  ِجدم، وُجدَّةٌ، ومن : الُجدَّة: ساِحُل الب حِر بِحذاِء م 

: يُنال: ُكنَّا ِعند  ِجدَّةِ النَّهِر بالهاِء، وأصلُ  (4)وقال  أبو حاتم  : قال  األصمعيُّ

: ِكدم   .(5)فنُعِرب  " نبطيم

  

                                                            

؛ وقصــد 151؛ والقــاموس المحــيط: 2/318؛ واللســان: 104؛ وي نظــر: المعــرَّب: 11/5التهــذيب:  (1)
؛ وجــالوت: 109؛ ومعجــم األلفــاظ واألعــالم القرآنيــةر لمحمــد إســماعيل إبــراهيم: 1/364الســبيل: 

ــٍ  طــاٍل مــن م لــو  العمال ــه  داود )هــو اســم  مل (ر ي نظــر: المفــردات فــي لريــب القــرآنر قــةر قتل
 .92للرالب األصفهاني: 

؛ وشـفاء الغليـل: 2/354؛ واللسان: 104؛ والمعرَّب: 6/60؛ وي نظر: العين: 10/600التهذيب:  (2)
 .492؛ وفي الفارسيَّة الحديثة "كاومي "ر ي نظر: المعجم الذهبي: 93

؛ وقصـــــد 2/204؛ واللســـــان: 95؛ والمعـــــرَّب: 2/808لجمهـــــرة: ؛ وي نظـــــر: ا10/460التهـــــذيب:  (3)
 .1/373السبيل: 

جستانير مـن كبـار العلمـاءِّ باللُّغـةِّ والشـعرر ت (4) هــر 248هو سهل  بن محمد بن عثمان الحبشي  السَّ
 .3/210؛ واأَلعالم: 145ي نظر: ن زهة األلباء: 

؛ 93؛ وشــــفاء الغليــــل: 2/199؛ واللســــان: 109؛ وي نظــــر: المعــــرَّب: 459-10/458التهــــذيب:  (5)
 .1/373وقصد السبيل: 



 ُجُربَّان -

دُّهُ أو ِغْمدُهُ، وعلى لفظِ  ُجُربَّاُن  اء، قال: ُجُربَّاُن السيِف ح  "أبو ُعبيد عن الفرَّ

 النميِص.

ُجِل  ْخِم، يكوُن في  قوُس الرَّ شِمر عن ابِن األ عرابّي: الُجُربَّاُن: قِراُب السَّيِف اللَّ

 وس وُط ُ، وما يحتاُج إل ي .

 اعي:وقال الرَّ 

 وعلى الشَّمائلِّ أْن يُهاَج بنا

 

ُجُربَّاُن ُكل ِّ ُمَهنٍَّد َعْضبِّ  
(1) 

يُب "   .(2)وقيل: ُجُربَّاُن النميِص هو بالفارسيَِّة ك ريب ان، وهو الج 

 ُجْربُز -

جاِل "  .(3)روى األزهريُّ عن "اللَّيث: الُجْربُز: دخيٌل، وهو الِخبُّ ِمن الّرِ

 َجْردَق -

 سينتي الكام عليها مع لفظِة: ق ْنُجور. 

ْلَماق - ْرَماق/ جِّ  جِّ

: "قال  أبو تراب   :(5): قال ُشجاع (4)قال  األزهريُّ

اقُوالِجْلماُق: ما ُعِصب  ب  النوُس من الع ن ِب... قلت: وهذه الحروف ُكلُّها  الِجْرم 

بةٌ، وال أصول لها في كام العرب "  .(6)عندي ُمعرَّ

                                                            

 .170ينظر: شعره:  (1)
؛ واللســــان: 99؛ والمعــــرَّب: 1/99؛ والصــــحاح: 1/259؛ وينظــــر: الجمهــــرة: 11/52التهــــذيب:  (2)

ســيَّة الحديثــة "كريبــان"؛ ي نظــر: ؛ وفــي الفار 1/376؛ وقصــد الســبيل: 92؛ وشــفاء الغليــل: 2/229
 .501المعجم الذهبي: 

؛ واللســــان: 96؛ والمعــــرَّب: 2/543؛ والجمهــــرة: 6/203؛ وي نظــــر: العــــين: 11/248التهــــذيب:  (3)
 .495؛ وفي الفارسيَّة الحديثة "ك رب ز" ي نظر: المعجم الذهبي: 91؛ وشفاء الغليل: 2/231

هــــــر ي نظـــــر:  275ليـــــد الشـــــعرانير لغـــــوٌير ت نحـــــو هـــــو أبـــــو إســـــحال محمـــــد بـــــن الفـــــرج بـــــن الو  (4)
نباه الرواة:  92الفهرسترالبن النديم:  ؛ ومرويات أبـي تـراب  1/209؛ وبغية الوعاة: 1/110؛ وا 

زهراء سـعد الـدين شـيتر رسـالة ماجسـتيرر  -جمع وتحقي  ودراسة  -اللغوية في كتاب االعتقاب 
م(: 1996هـــ/1417آلدابر جامعــة الموصــلر )بإشــراف: د. عبــد العزيــز ياســين عبــد  ر كليــة ا

13-14. 
لَّمي مِّن األعراب الرواةر ي نظر: مرويات أبي تراب اللُّغوية:  (5)  .27هو شجاع السُّ
 .1/381؛ وقصد السبيل: 2/262؛ واللسان: 95؛ وي نظر: المعرَّب: 9/378التهذيب:  (6)



 ُجَزاف -

ْدِس با قا راِء: د ِخيٌل، وهو بالح  اُف في البيع، والّشِ : "قال  اللَّيُث: الُجز  ل  األزهريُّ

ْفُت الشيء   اف، واجت ز  اف ِة، والِنياُس: ِجز  ْزٍن، تنول: بِْعتُ ُ بالُجزاِف، والُجز  ك ْيٍل وال و 

اف اً. ْيتُ ُ ِجز  اف اً: إذا اشت ر   اجتِز 

:وقال  ص خُر الغ ّيِ ي صُف السَّ  اب   ح 

واَل الذََّرى نهُ طِّ  فأَْقبََل مِّ

 

  ً يفَا ً َجزِّ نَّ بَْيعا  (1)كأَنَّ َعلَْيهِّ

افاً با كيٍل "   .(2)أي: اشتُِري  ِجز 

 َجص   -

: ولُغة  ِم، قال  عروٌف، وهو من كام الع ج  : م  : "قال  اللَّيُث: الج صُّ قال  األزهريُّ

. : الن صُّ ّصِ اِز في الج   أهِل الِحج 

ْيِت  ّكِ ، وال ت نُْل: الِجصَّ "(3)وقال ابُن الّسِ  .(4): هو الج صُّ

 ُجالَّب -

 :(5)قال  األ زهريُّ في ت ْعِنيبِ  على حديِث عائشة  

ذ  بك فِِّ ، فبد أ   ))كان  النبيم  ن اب ِة، د ع ا بشيٍء نحو الُجاَِّب، فن خ  إِذا اْغت س ل  ِمن  الج 

نِ  س ِط رأِْسِ ((بِِشّقِ رأِْسِ  األْيم  ، ثُمَّ األ ْيس ِر، فنال  بهما على و 
(6). 

ٌب، والوردُ يُناُل ل : ُجل،  رِد، وهو فاِرسيُّ ُمعرَّ "قُلُت: أ راهُ أ راد  بالُجاَِّب ماء  الو 

رِد، وهللاُ أعلم " عن اه الماُء، فهو  ماُء الو   .(7)وآب م 

 

                                                            

ذلي ِّين:  (1)  . 1/295ينظر: شرح أشعار اله 
؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 2/275؛ واللســـــان: 4/1337؛ وي نظـــــر: الصـــــحاح: 10/625 التهـــــذيب: (2)

ــــَزاف"ر ي نظــــر: 1/384؛ وقصــــد الســــبيل: 93؛ وشــــفاء الغليــــل: 735 ؛ وفــــي الفارســــيَّة الحديثــــة "ك 
 .503المعجم الذهبي: 

بــاء: هـــر ي نظــر: ن زهــة األل 244هــو يعقــوب  بــن إســحالر أبــو يوســفر إمــاٌم فــي اللُّغــةِّ واألدبر ت  (3)
 .2/349؛ وبغية الوعاة: 138

؛ 3/1032؛ والصـــحاح: 182؛ ومقـــاييس اللغـــة: 1/73؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 10/448التهـــذيب:  (4)
 .90؛ وشفاء الغليل: 2/291؛ واللسان: 95والمعرَّب: 

ي ر وكانـت راويـًة للحـديثر ت  (5) ـد ِّ  هــر ي نظـر: تهـذيب58هي أ مُّ المتمنيَن عائشة بنت  أبي بكر الص ِّ
 .6/604التهذيب: 

 (.318)الحديث  86(؛ وصحيح مسلم: 258)الحديث  1/88ينظر: صحيح البخاري:  (6)
؛ وقصـد 91؛ وشـفاء الغليـل: 2/317؛ واللسـان: 106؛ وي نظر: المعرَّب: 91-11/90التهذيب:  (7)

ـــل ب وردر وآب ب مـــاء"ر ي نظـــر: المعجـــم 1/392الســـبيل:  الـــذَّهبي: ؛ وفـــي الفارســـيَّة الحديثـــة: "ك 
 .507ر 22



 

 ُجلََّسان -

: "قال  اللَّيُث: الُجلَّس اُن: دِخيٌل، وهو بالفارسيَِّة ُكلَّش اُن، وقال   قال  األزهريُّ

 :(1)األعش ى 

ندََها وبَنَفَسجٌ   لنَا ُجلََّساٌن عِّ

 

يَسْنبٌَروالمْرَزُجوُش ُمنَْمنََما"   (2)وسِّ

 
 َجَهنَّم -

نَّم قوالِن: ه  : "في ج   قال األزهريُّ

نَّمُ (3)قال يُونُس  ه  اسٌم للنَّاِر التي يُع ذِّب هللاُ بها في اآلِخرِة، وهي أعجميَّةٌ ال  : ج 

ي ْت ناُر اآلخرةِ ب ، لبُْعِد ق ْعِرها،  نَُّم: اسٌم عربٌي، ُسّمِ ه  ِة، وقيل: ج  ى، للتعريِف والعُجم  تُْجر 

؛ لثُْنِل التعريِف مع التنْنيِث.  وإنَّما لم تُْجر 

كِ   .(4)يَّةٌ ِجِهنَّاُم: ب عيدةُ الن ْعِر "ورُوي  عن ُرْؤبة أنَّ ُ قال: ر 

 ُجَوالِّق -

واِلق  "        ُع الُجواِلُق ج  ٌب وغيُره: يُجم  اِلق ُمعرَّ  .(5)قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "ُجو 

 َجْوَخان -

ٌب،  اُن، وهو فارسٌي ُمع رَّ ْوخ  ةُ: الج  ات م: تنوُل الع امَّ : "وقال  أبو ح  قال  األزهريُّ

ريُن " وهو بيَِّة: الِمْسط ُح والج  بالع ر 
(1). 

                                                            

 .293ينظر: ديوانه:  (1)
؛ وشـــفاء 2/328؛ واللســـان: 105؛ والمعـــرَّب: 3/914؛ وي نظـــر: الصـــحاح: 10/584التهـــذيب:  (2)

 .1/392؛ وقصد السبيل: 93الغليل: 
ر ت  (3) ــبي  نحــوٌي بصــري  ؛ 47هـــر ي نظــر: األلبــاء:  182هــو أبــو عبــدالرحمن ي ــونس بــن َحبيــب الضَّ

 . 9/344واأَلعالم: 
؛ وروح 92؛ وشــــــفاء الغليــــــل: 2/404؛ واللســــــان: 107؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 6/515التهــــــذيب:  (4)

 .2/272؛ والتحرير والتنويرر البن عاشور: 3/96المعاني: 
؛ وشـــفاء الغليـــل: 2/333؛ واللســـان: 110؛ والمعـــرَّب: 5/6؛ وي نظـــر: العـــين: 8/730التهـــذيب:  (5)

َوالـة"ر ي نظـر: المعجـم الـذهبي: 92 ـَوال وك  ؛ وفـي التركيـة الحديثـة 514؛ وفي الفارسيَّة الحديثـة: "ك 
َوال"ر ي نظر: المعجم التركـي العربـير إلبـراهيم الـداقوقي:  َوالِّـ : وعـاٌء كبيـٌر ي ن1/407"ج  َسـ   ؛ والج 

عر أو نحوهمار ي نظر: اللسان:  وفِّ أو الشَّ  .2/333من الصُّ



  

                                                                                                                                                                                 

ــــل: 2/411؛ واللســــان: 110؛ وي نظــــر: المعــــرَّب: 7/461التهــــذيب:  (1) ؛ وقصــــد 92؛ وشــــفاء الغلي
بـــة: 1/405الســـبيل:  ر والَجوخـــان: هـــو َبيـــدر  الَقمـــحِّ ونحـــوهر ي نظـــر: 47؛ واأللفـــاظ الفارســـيَّة المعرَّ
 .2/411اللسان: 



يَاء -  ُجْوذِّ

 "أبو ُعبيٍد، عن أبي ُعبيدة ، أ نَّ ُ قال  في قوِل األعش ى:

ُب آراَمها  وبَْيدَاَء تَْحسِّ

 

َها  يَاٍد بأَْجيَادِّ جاَل جِّ  (1)رِّ

، وهو الِكساُء بالفارسيَّة، وأنشد  ش ِمر  ألبي ُزب ْيٍد  قال: أراد  باألْجي اِد الُجوِذي اء 

 الطائي في صفِة األسد:

 َحت ِّيٌّ إذا ما رأَى األْبَصاَر قَْد غفَلَتْ 

 

ورِّ   يَّ َسمُّ ْن ُظْلَمٍة ُجوذِّ  واْجتَاَب مِّ

وٍر "  : بالنَّب ِطيَِّة ُجوِذي اء، أراد : ُجبَّة  س مُّ  .(2)قال: ُجوِذيَّ

 َجْوَزق -

ٌب  ُق، وهو ُمعرَّ ْوز  : "الج   . (3)للنُطِن"قال األزهريُّ

 َجْوَسق -

ٌب للِحْصِن، وأْصلُ ُ ُكوُشك بالفارسيَِّة "      ْوس ُق وهو د خيٌل ُمعرَّ : "الج   .(4)قال  األزهريُّ

 َجْوم -

عاةُ، أ ْمُرُهْم وكاُمُهْم  وُم كن نَّها فارسيَّةٌ، وُهم الرُّ : "قال  اللَّيُث: الج  قال  األزهريُّ

ْجِلُسُهْم واِحدٌ " وم 
(5) . 

  

                                                            

ها(.71ينظر: ديوانه:  (1) ها( بداًل عن )بأجَيادِّ  ؛ وفيه )بأجالدِّ
؛ 2/413؛ واللســـان: 111؛ والمعـــرَّب: 309؛ وي نظـــر: أدب الكاتـــب: 143-11/164التهـــذيب:  (2)

ل: 1/405وقصد السبيل:   .168؛ والمعجم المفصَّ
ســــــبيل: ؛ وقصــــــد ال803؛ والقــــــاموس المحــــــيط: 2/276؛ وي نظــــــر: اللســــــان: 8/306التهــــــذيب:  (3)

 . 48؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/408
؛ وشـــفاء الغليـــل: 2/284؛ واللســـان: 97؛ والمعـــرَّب: 5/32؛ وي نظـــر: العـــين: 8/306التهـــذيب:  (4)

 .1/409؛ وقصد السبيل: 91
 .1/410؛ وقصد السبيل: 2/426؛ واللسان: 6/195؛ وي نظر: العين: 11/225التهذيب:  (5)



 باب احلاء
 

 ُحب   -

ةُ والجميُع الِحب ب ةُ والِحب اُب،  ْخم  ةُ اللَّ رَّ : الج  قال األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الُحبُّ

ش ب اُت األرب ُع التي  : الخ  ِة، قال: الُحبُّ : وقال  بعض الناس في تفسيِر الُحّبِ والكرام  قال 

ت ْيِن،  ةُ ذاُت العُْرو  رَّ ُع عليها الج  ةِ تُول  ُع فوق  ِتلك  الجرَّ ةُ: الِغطاُء الذي يُول  ام  قال: والك ر 

ٍف. ز  ش ٍب كان  أو ِمن خ   ِمن خ 

ت يِن بُخراس ان "  .(1)قال اللَّيُث: وسمعُت هاتين الكلم 

ْزقَل -  حِّ

: "قال اللَّيُث: ِحْزق ل: اسُم رُجٍل، قلُت: وال أدري ما أصلُ  في كاِم  قال  األزهريُّ

 .  (2)العرب"

ْلتِّْيت -  حِّ

ذُ، وأنش د : : "قال  اللَّيُث: الِحْلتِيُت: األ ْنُجز   قال  األزهريُّ

 َعليَك بِّقُْنأٍَةوبَسْندَروٍس 

 

ْلتِّْيٍت وَشيٍء من َكنَْعدِّ    (3)وحِّ

  : ِفْظتُ ُ عن الب حرانيِّين  ً وال يُحت جُّ بِ ، والذي ح  قلُت: أظنُّ هذا البيت  م صنُوعا

ْحلاً "الِخْلتِْيُت بالخاِء:  بيَّاً م  ذُ، وال أراهُ ع ر  األ نُجز 
(4). 

  

                                                            

؛ وشــــفاء الغليــــل: 3/11؛ واللســــان: 120؛ والمعــــرَّب: 1/43وي نظــــر: الجمهــــرة: ؛ 4/9التهــــذيب:  (1)
نَبه((ر 50؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/422؛ وقصد السبيل: 102 ؛ وفي الفارسيَّة الحديثة ))خ 

 .242ي نظر: المعجم الذهبي: 
 .1/429؛ وقصد السبيل: 3/155؛ وي نظر: اللسان: 5/303التهذيب:  (2)
 لم نهتدِّ إلى قائله. (3)
ـــــل: 2/238؛ وقصـــــد الســـــبيل: 3/281؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 4/441التهـــــذيب:  (4) ؛ والمعجـــــم المفصَّ

ْلتيت هو َصمغ  شجٍر ال ينب ت ببالدِّ العربر ي نظر: اللسان: 177  .3/281؛ والحِّ



 باب اخلاء
 

 َخاشِّ َماشِّ  -

اِش. اِش م  ت اِعِ : خ  : "قال  ابُن األ عرابّيِ: يُن اُل ِلنُماِش الب ْيِت وس ن ِط م   قال األزهريُّ

 :(1)وأ نش د  أبو زيدٍ 

ْنقَاشِّ   َصبَْحَن أثَْمادَ بَنِّي مِّ

 الُمَشاشِّ ُخوَص العُيُوبِّ يُبََّس  

ً وَخاشِّ َماشِّ   ْبيَانا ْلَن صِّ  (2)يَْحمِّ

ب ها "  : س ِمع  فارسيَّت  ُ فنعر  قال 
(3). 

 َخاقَان -

ْن تُخنِّنُ ُ  ى ب  م  اقاُن: اسٌم يُسمَّ : "قال  اللَّيُث: خ  التُْرُك على  (4)قال  األزهريُّ

 .(5)أنفُِسِهم، قُلُت: وليس  من العربيَّة في شيٍء "

 َخاَمة -

رعِ...  ِة من الزَّ ام  ث ُل الخ  ث ُل المْؤِمِن م  قال  األزهريُّ في ت ْعِنيبِ  على الحديِث: ))م 

ةً هُهنا(( رَّ ةً ههنا وم  رَّ يُح م  تُِمْيلُها الّرِ
(6). 

ْطب ةُ. ةُ الرَّ ةُ: الغ لَّ ام   "قال  أبو ُعبيٍد: الخ 

  

                                                            

ر أحــد  أئمــةِّ األدبِّ واللُّغــةِّر ت (1) واة:  هـــر ي نظــر: إنبــاه215هــو ســعيد بــن أوس األنصــاري  ؛ 2/30الــرُّ
 .3/144واألعالم: 

 لم نهتدِّ إلى قائله. (2)
ـــــل: 1/447؛ وقصـــــد الســـــبيل: 4/244؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 7/465التهـــــذيب:  (3) ؛ والمعجـــــم المفصَّ

181. 
ل:  (4) وه  وملَّك وهر ينظر: المعجم المفصَّ  .181خقَّن وه: رأ س 
بـة: 1/448بيل: ؛ وقصد الس4/164؛ وي نظر: اللسان: 7/35التهذيب:  (5) ؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة المعرَّ

ـــدامىر ي نظـــر: 56 ؛ وفـــي التركيـــة الحديثـــة )َخاقـــان(: اســـٌم كـــان ي طلـــ  علـــى إمبراطـــور األتـــرا  الق 
 .2/144المعجم التركي العربي: 

 .1/541(ر والنهاية: 5643)الحديث  4/74ينظر: صحيح البخاري:  (6)



ِرّماح:  وقال  الّطِ

ثُْل َخاَمةِّ َزْرعٍ   إنَّما نَحُن مِّ

 

دُهُ    (1)فمتَى يَأْنِّ يأْتِّ ُمْحتَصِّ

ةُ:   ام  : والخ  اٌم، قال  ة: السُّْنبُلة... وجمعُها: خ  ام  : الخ  ثعلٌب، عن ابن األعرابّي، قال 

 الفُْجل ةُ، وجمعُها: خاٌم.

ةُ محفُوظةً، فليس ت ِمن كاِم العرِب. ام   وقال  أبو سعيٍد اللَّريُر: إْن كانِت الخ 

ة(( من قلُت: ابُن األ عراب ام  عل  ))الخ  ّي أعلُم بكاِم العرِب من أبي سعيٍد، وقد ج 

ْعنييِن ُمخت ِلفيِن "  .(2)كاِم العرِب بم 

ْيز -  َخامِّ

" فإنِّي ال أحِفُظ للعرِب في  شيئاً ص حيحاً.  ز  م  ا "خ  : "أ مَّ  قال  األزهريُّ

، وإعرابُ : ع اِمصٌ  اميُِز اسٌم أعجميم  .(3)وآِمٌص " وقد قال اللَّيُث: الخ 

ْربِّز -  خِّ

ٌب " يُ ، ُمعرَّ : "الِخْربُِز: البِّطِ  .(4)قال  األزهريُّ

 َخْمن -

ْمُن: ت ْخِمينُك  الشَّ  : "قال  اللَّيُث: الخ  ن  ي ْخمُ قال األزهريُّ م  ْهِم... خ  ْمن ا.يء  بالو   ُن خ 

. –تنوُل: قُْل في  قوالً بالتَّْخِمْيِن  ْهِم والظَِّنّ  أي: بالو 

انا ((،  وقال   م  ب ْت وأْصلُها ِمن قوِلهم:))خ  أبو حات م: هذه كلمةٌ أصلُها فارسيَّةٌ ثُمَّ ُعّرِ

ْدُس "  .(5)معناهُ الظَّنُّ والح 

َوان -  خِّ

بةٌ، وهي الُخوُن... والع د دُ:  اُن: المائدة... ُمعرَّ : "قال  اللَّيُث: الِخو  قال  األزهريُّ

 أ ْخِون ةٌ.

                                                            

...إنَّما ؛ وفيه: 198ينظر: ديوانه:  (1) رع   الناُس مْثُل ناب َتة  الزَّ
؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة 1/488؛ وقصـد السـبيل: 4/270؛ وي نظر: اللسـان: 608-7/607التهذيب:  (2)

بــة:  ؛ وفــي التركيــة الحديثــة ))خاَمــة(( تعنــي الشــيء الفــ  وليــر الناضــ ر ي نظــر: المعجــم 59المعرَّ
 .2/152التركي العربي: 

؛ 1/448؛ وقصــــــد الســــــبيل: 4/214؛ واللســــــان: 4/212؛ وي نظــــــر: العــــــين: 7/217التهــــــذيب:  (3)
 .12واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 

؛ وشـــفاء 4/50؛ واللســان: 137؛ والمعــرَّب: 1/19؛ وي نظــر: البيــان والتبيـــين: 7/672التهــذيب:  (4)
؛ 235صفرر ينظر: المعجـم الـذهبي: ؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )َخْرب ز( هو البطيخ األ52الغليل: 

يخ األحمرر ينظر: المعجم التركي العربي:   .3/65وفي التركية الحديثة )ك رب ز( هو البط ِّ
؛ وشـــــفاء 4/224؛ واللســـــان: 129؛ والمعـــــرَّب: 5/137؛ وي نظـــــر: المحكـــــم: 7/451التهـــــذيب:  (5)

 .1/465؛ وقصد السبيل: 112الغليل: 



 

يٍد   :(1)وقال ع ديُّ بُن ز 

يُر " ... لُِّخونٍ   (2)َمأْدُوبٍَة وَزمِّ

 
 َخَوْرنَق -

ْنك اهُ...  ْرن ُق: ن ْهٌر، وهو بالفارسيَِّة ُخر  و  قال  األزهريُّ نناً عن الليث: " الخ 

، وأنشد : ب   ف عُّرِ

 وتُْجبَى إليهِّ السَّْيلَُحوَن ودُونَها

 

َهاوالَخَوْرنَقُ    (3)َصْريَفُوَن في أْنَهارِّ

ْرن ِق "   و  يت في الخ  ّكِ  .(4)وهكذا قال  ابن الّسِ

ْيد -  خِّ

: "قال  اللَّيُث: الِخْيدُ: فارسيَّةٌ  لوا الذَّال داالً فنعربُُوهُ، قُلُت:  –قال  األزهريُّ وَّ ح 

ْطب ةُ "  .(5)يُْعن ى ب  الرَّ

  

                                                            

 لم نجْده  في شعره. (1)
؛ 129؛ والمعـــــــــرَّب: 5/2110؛ والصـــــــــحاح: 4/309؛ وي نظـــــــــر: العـــــــــين: 584/ 7التهـــــــــذيب:  (2)

 .1/469؛ وقصد السبيل: 112؛ وشفاء الغليل: 4/254واللسان:
 .219البيت لألعشىر ي نظر: ديوان ه:  (3)
؛ وشــفاء الغليــل: 4/78؛ واللســان: 126؛ والمعــَرب: 4/321؛ وي نظــر: العــين: 7/630التهــذيب:  (4)

ر ي نظــر: المعجــم 1/470؛ وقصــد الســبيل: 112 ْرَنكــاه(: محــل  األكــلِّ ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )خ 
 .246الذهبي: 

؛ 268يط: ؛ والقـــــاموس المحـــــ4/257؛ واللســـــان: 4/295؛ وي نظـــــر: العـــــين: 7/511التهـــــذيب:  (5)
بـــــة: 1/472وقصـــــد الســـــبيل:  ؛ وفـــــي الفارســـــيَّة الحديثـــــة: )َخويـــــد( 58؛ واأللفـــــاظ الفارســـــيَّة المعرَّ

ة ر ينظر: المعجم الذهبي:   .248الخضراوات  الفجَّ



ال
َّ
 باب الد

 

ن -  دَاشِّ

ٌب  : "قال  اللَّيُث: د اِشٌن ُمعرَّ اقيم ليس  ِمن قال  األزهريُّ ِمن الدَّْشِن، وهو كاٌم ِعر 

 كام الب اِدي ِة.

ان يٍل: الدَّاِشُن والبُْركةُ كاُهما الدَّْست ار  وقال  ابُن ُشم 
اِن " (1)  .(2)، يُناُل: بُْركةُ الطَّحَّ

 دَْبر -

: "وفي حديِث النَّجاشّيِ  أنَّ ُ قال: ))ما أُِحبُّ أ نَّ ِلي د ْبراً ذ ه ب اً،  (3)قال  األزهريُّ

)) ُجاً ِمن الُمسِلمين   .(4)وأ نِّي آذ ْيُت ر 

ب ِل في الحديِث، وال أ دِري أعربيم هو أم ال؟ " ر  الدَّْبُر: بِالج   .(5)وفُّسِ

 دَبُّوس -

ب" : "الدَّبُّوُس ُمعرَّ  .(6)قال  األزهريُّ

 دَْختَنُوس -

ة التَّميمي قال  األزهريُّ  ار  اِجِب بن ُزر  ، ويُنال (7): "د ْخت نُوس: اسُم بِْنِت ح 

 د ْخد نُوس.

                                                            

بــــة:  (1) ســــَتاران: العطيَّــــة  األ جــــرة  المدفوعــــة  َســــَلفًار ي نظــــر: األلفــــاظ الفارســــيَّة المعرَّ ؛ والمعجــــم 63الدَّ
ل  2116: المفصَّ

؛ وقصـــــد 4/349؛ واللســـــان: 145؛ والمعـــــرَّب: 6/243؛ وي نظـــــر: العـــــين: 11/322التهـــــذيب:  (2)
محمد سعيد حميـد  –جمع وتحقي  ودراسة  –؛ ومرويات النضر بن شميل اللغوية 2/10السبيل: 

عبــــد ر رســــالة دكتــــوراهر بإشــــراف د. طالــــب عبــــد الــــرحمن عبــــد الجبــــارر كليــــة اآلدابر جامعــــة 
ــــن( هــــو الجديــــد  الــــذي لــــم 140م(: 1995هـــــ/1415) الموصــــلر .وفــــي الفارســــيَّة الحديثــــة: )داشِّ

ارر ي نظر: المعجم الذهبي:   .254ي ْسَتعَمل مِّن الثوبِّ أو الدَّ
حابةر ت (3) َير أعالم النُّبالء: 9هو أصحمة َمل   الحبشةر معدوٌد في الصَّ  .1/428هـر ي نظر: سِّ
 .2/551ينظر: النهاية:  (4)
 .4/285؛ وي نظر: اللسان: 14/113تهذيب: ال (5)
؛ 119؛ وشـفاء الغليـل: 503؛ والقاموس المحـيط: 4/286؛ وي نظر: اللسان: 12/373التهذيب:  (6)

ر ي نظر: الجمهرة: 2/14وقصد السبيل:  ْقَمَعٌة وك لُّ ما ي ضَرب  به الرأس  : مِّ بوس   .2/315؛ والدَّ
 .2/153هـر ي نظر: األعالم: 3حو وهو من سادات العرب في الجاهليةر ت ن (7)



ى، وأصُل هذا االسِم ))دُْخت ْرنُوش((... فارسيَّةٌ  اها أبوها باسِم ابن ِة ِكسر  سمَّ

ب  " ا ُعّرِ يُن سيناً لمَّ ِنيِء، قُِلبِت الّشِ عناها: بِنُت اله  ب ْت، م  ُعّرِ
(1). 

 دَْخدَار -

ٌب، األصُل في : ق : " الدَّْخد اُر: ل رٌب ِمن  الثِّي اِب ن ِفيٌس، وهو ُمعرَّ ال  األزهريُّ

عر الن ديِم " بِيٌن في التَّْخِت، وقد جاء  في الّشِ  .(2)ت ْخت ار، أي: م 

ْيص - ْخرِّ  دِّ

ْخِريصُ  : "قال  اللَّيُث: الدِّ ْرعِ  –قال  األزهريُّ  : التِّيِريُز.-ِمن  الثَّوِب واألرِض والدِّ

: والتَّْخِريُص... لُغةٌ فيِ .  قال 

ةٌ.-عن أبيِ   –(3)ع ْمرٌو   : واحدُ الدَّخاِريِص: ِدْخِرٌصوِدْخِرص 

ٌب أصلُ ُ فاِرِسٌي، وهو عند  العرِب: الب نِين ةُ، واللَّبِن ةُ،  ْخِريُص ُمعرَّ وقال  غيُرهُ: الدِّ

ةُ، والسَّع يدةُ، ُكلُّ ُ عن  "والسُّبْ  ج 
(4). 

 دُْردَاقِّس -

: "قال  أبو ُعبيدة : الدُّْرد اقُِس: ع ْظٌم ي ِصُل بين  الرأِْس والعُنُِق، كن نَّ ُ  قال  األزهريُّ

"  . (5)ُروميم

 دَْرز -

ٌب،  : "قال  اللَّيُث: الدَّْرُز: د ْرُز الثَّوِب ون حوه، وهو ُمعرَّ والجميُع قال  األزهريُّ

 . (6)الدُُّروُز"

                                                            

؛ والقـــاموس 4/305؛ واللســـان: 142؛ والمعـــرَّب: 2/809؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 7/695التهـــذيب:  (1)
 .2/16؛ وقصد السبيل: 503المحيط: 

؛ وشفاء 365؛ والقاموس المحيط: 4/305؛ واللسان: 141؛ وي نظر: المعرَّب: 7/686التهذيب:  (2)
؛ وفــــي الفارســــيَّة الحديثــــة: )تخــــَت دار(؛ ي نظــــر: المعجــــم 2/17؛ وقصــــد الســــبيل: 124الغليــــل: 
 .184الذهبي: 

ـــيباني اللُّغـــوير ت (3) و بـــن َأبـــي َعمـــرو الشَّ وا 231هـــو َعمـــر  ـــرُّ ـــاه ال ـــة 2/360ة: هــــر ي نظـــر: إنب ؛ وبغي
 .2/228الوعاة: 

؛ وقصـــــد 4/306؛ واللســـــان: 144؛ والمعـــــرَّب: 2/581؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 7/655التهـــــذيب:  (4)
 .34؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/330السبيل: 

 .2/18؛ وقصد السبيل: 504؛ والقاموس المحيط: 4/324؛ وي نظر: اللسان: 9/422التهذيب:  (5)
؛ وشـــفاء 4/328؛ واللســـان: 1/740؛ والجمهـــرة: 7/356؛ وي نظـــر: العـــين: 13/181ب: التهـــذي (6)

ــ ُّ فــي القمــا ر ي نظــر: المعجــم الــذهبي: 124الغليــل:  ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َدْرز(: هــو الشَّ
281. 



 دَْرَكلَة -

: "قال  ش ِمٌر: وقال محمدُ بُن إسحاق  ب ش ِة (1)قال  األزهريُّ : ))ق ِدم  فِتْي ةٌ من الح 

ُسوِل هللا  ((على ر   .(2)يُد ْرقِلُون 

ْقُص. : والدَّْرق ل ةُ: الرَّ  قال 

ْبي اِن،  يٍد: الدَّْرك ل ةُ: لُعبةٌ للّصِ ب ةً "وقال  ابُن دُر  ب شيَّةً ُمعرَّ  .(3)أحِسبُها ح 

ْريَاق -  دِّ

خريُص لغةٌ في  ْري اُق لُغةٌ في التِّْري اقوالدِّ قال  األزهريُّ ننا  عن اللَّيِث: " الدِّ

باِن"  .(4)التِّخريص وُهما ُمعرَّ

 دَْست -

: الدَّْسُت للصَّحراِء " : "الدَّْشُت أُعِرب  فنيل   .(5)قال  األزهريُّ

 دَْسَكرة -

معُ ُ:  ول  ُ بُيُوٌت، وج  ةُ: بِن اٌء ِشْب ُ ق ْصٍر ح  روى األزهريُّ عن: " اللَّيث: الدَّْسك ر 

 الدَّس اِكُر، تكوُن للُملُوك.

ٌب "  .(6)قال األزهري: وهو ُمعرَّ

 دَْقيُوس -

: "قال  اللَّيُث: الدَّْقُس ليس  بعربّيٍ، ولكنَّ  اسُم الملك الذي بنى  قال  األزهريُّ

 د  على أصحاِب الكهِف د ْقيُوس.المسجِ 

 . (7)أبو منصور: كننَّ ُ ُروِميم "

                                                            

كــان: هـــر ي نظــر: وفيــات األعيــانر البــن خل  151لعلَّــه  م صــن ِّف المغــازير ثقــٌةر َحَســن الحــديثر ت  (1)
 .32-5/31؛ وتهذيب التهذيب: 4/276

 .1/565ينظر:النهاية:  (2)
؛ والقـاموس 4/334؛ واللسـان: 151؛ والمعـرَّب: 2/586؛ وي نظـر: الجمهـرة: 10/439التهذيب:  (3)

 .122؛ وشفاء الغليل: 919المحيط: 
؛ وشـــــفاء 4/333؛ واللســـــان: 142؛ والمعـــــرَّب: 2/809؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 6/233التهـــــذيب:  (4)

ــمومر ي نظــر: المعــرَّب: 1/335؛ وقصــد الســبيل: 120الغليــل:  ريال هــو الخمــر  أو دواء السُّ ؛ والــد ِّ
142. 

؛ وقصـــد 122؛ وشـــفاء الغليـــل: 4/349؛ واللســـان: 138؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 10/79التهـــذيب:  (5)
 .2/26السبيل: 

؛ 4/347؛ واللســــان: 150؛ والمعــــرَّب: 2/585؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 424-10/423التهــــذيب:  (6)
 .2/29؛ وقصد السبيل: 107والمصباح المنير: 

 .2/30؛ وقصد السبيل: 4/377؛ وي نظر: اللسان: 8/394التهذيب:  (7)



 دََمش -

رارةٍ، أو ُشْرِب د واٍء ث ار  إلى  راُن ِمن ح  ي جاُن والثَّو  ُش: اله  : "الدَّم  قال  األزهريُّ

أِْس .  ر 

 .(1)العرِب " يُناُل: د ِمش د ْمشاً، قُلُت: وهذا ِعْندي دخيٌل أُعِرب  وليس  ِمن مْحض كامِ      

ْنح -  دِّ

قال  األزهريُّ نناً عن ش ِمر: "الِدّْنُح: ي وُم عيٍد ِمن أعياِد النَّص ارى، وأ ْحِسبُ ُ 

باً "  .(2)ُمعرَّ

 دَهْ  -

هُ[ ُجلُثنر  : "قال  اللَّيُث: د ْه: ك ِلمةٌ كانِت العرُب تتكلَّم بها ]ي رى الرَّ  (3)قال األ زهريُّ

 : فينُوُل ل : يا فُاُن، إالَّ د ْه فا د ْه، أي: إنَّك  إْن لم ت ثْن ْر بفُاٍن اآلن  لم تثن ر ب  أبداً، قال 

ا قوُل ُرؤبة:  وأ مَّ

ٌل إالَّ دٍَه فال دَهِّ   (4)وقُوَّ

 يُنال إنَّها فارسيَّةٌ حكى قول  ِظئِْرِه. 

وقال  أبو عبيٍد في باب طلب الحاجِة  ي ْسن لُها فيُمن عُها فيطلُُب غيرها، ومن أمثاِلهم 

ُجِل ينوُل: أُريدُ كذا وكذا، فإْن قيل  ل : ليس (5)في هذا إالَّ د ٍه فا د ٍه  ، قال: يُلرُب للرَّ

 فكذا وكذا.(6)يُمِكُن ذاك ]قال[

  

                                                            

 .2/33؛ وقصد السبيل: 4/403؛ وي نظر: اللسان: 11/326التهذيب:  (1)
؛ والمصــباح 4/416؛ واللســان: 114؛ والمعــرَّب: 1/582؛ وي نظــر: الجمهــرة: 4/426التهــذيب:  (2)

 )بحث(. 63؛ واأللفاظ النَّْصرانيَّة في العربية: 110المنير: 
 .13/120في األصل )يرى الرجَل تأمره ( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (3)
 ر وصدر ه: 166ينظر: ديوانه:  (4)

ي  فاليوَم قد نَْهنََهني تَنَْهنُهِّ

 
 
 .63-1/62ينظر: مجمع األمثال : للميداني:  (5)
 .13/120زيادة واجبة من اللسان:  (6)



يُخبُر عن  (1)وقال أبو عبيدة بعض هذا الكام وليس كل ، قال: وكان ابُن الكْلبّيِ 

ُجاِن، ]فناال[: ان أنَّ ُ ت ناف ر  إليِ  ر  : في  (2)بعِض الُكهَّ أخبِْرنا في أّيِ شيٍء جئناك؟ فنال 

فا د ٍه، ثمَّ إالَّ د ٍه أي انظْر غير  هذا النَّظ ِر، فنال: إالَّ د ٍه  (3)كذا وكذا: ]فناال[:

ُهما[ ]أخب ر 
 بها. (4)

 وقال  أبو ُعبيٍد: وقال األصمعيُّ في بيِت ُرْؤب ة :

ٌل إالَّ دٍَه فال دَهِّ   وقُوَّ

 إْن لم يكْن هذا فا يكوُن ذاك، وال أدري ما أصلُ ؟ 

جُل فيلنى و... هُ، وقال  أبو زيٍد: تنوُل: إالَّ د ٍه فا د ٍه يا هذا، وذلك  أْن يُوت ر  الرَّ اتِر 

 فينُول ل  بعض النوِم: إْن لم ت ْلِرْب ُ اآلن  فإنَّك  ال ت ْلِربُ .

ْرُب، تنوُل  عناها اللَّ قلُت: وقوُل أبي زيٍد هذا ي دُلُّ على أنَّ ))د ٍه(( فارسيَّةٌ م 

رت  ُ باللَّرب: ))ِده(( رأيتُ  في كتابِ  بكسر الدَّاِل" ُجِل إذا أ م   .(5)للرَّ

ْين - رَّ  دُْه دِّ

 : ْين س ْعد  الن ْين، قال  "أبو ُعبيٍد عن األصمعّيِ في باب الباطِل وأسمائِ : دُْه ِدرَّ

عناهُ ِعندهم الباطُل، وال أدري ما أصلُ ُ.  وم 

ا أبو زياد  ْي  بالهاء، وقال  (6)قال أبو ُعبيد: وأمَّ فإنَّ ُ قال لي: يُن اُل: دُْهدُرَّ

ْين سعد  الن ين، دُه ملمومةُ الدَّاِل، سعد   (8): وجدُت بخط أبي الهيث م  (7)الُمنِذريُّ  :دُْهدُرَّ

ٍب، كننَّ ُ موقوف.  منصوُب الدَّاِل، والنين غيُر ُمعر 

                                                            

هــر ي نظـر: 139هو محمد  بن السائب الكلبير من علماء الكوفةر اشتهَر بالتفسير وأيام العربر ت (1)
 .116نزهة األلباء: 

 .4/422في األصل )فقالوا( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (2)
 .4/422في األصل )فقالوا( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (3)
 .4/422في األصل )فأخبرهم( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (4)
 .1/206؛ وقصد السبيل: 4/422؛ واللسان: 3/348؛ وينظر: العين: 356-5/355التهذيب:  (5)
ر ت نحو  (6) : عالٌم باألدبِّ ر ِّ الكالبي   بن الح 

؛ 2/50هــر ي نظـر: الفِّهرسـت: 200هو يزيد  بن عبد  ِّ
 .9/238واألعالم: 

ر ت  (7) ر ل غـــويُّ ـــد بـــن أبـــي جعفـــر المنـــذري الَهـــروي  ؛ 1/72هــــر ي نظـــر: بغيـــة الوعـــاة: 309هـــو م حمَّ
 .6/298واألعالم: 

ـــةِّر ت (8) ر وبغيـــة الوعـــاة: 118هــــر ي نظـــر: نزهـــة األلبـــاء: 276هـــو أبـــو الهيـــثم الـــرَّازير عـــالٌم بالعربيَّ
2/329. 



: الدُّْهدُُروالدُّْهدُُن: الباِطُل، وكننَّهما كلمتاِن ُجِعلتا  يِت أنَّ ُ قال  ّكِ وروى عن ابِن الّسِ

 واحدةً.

ْين، أو دُّر وروى عن ُ أنَّ  ٌب وأصلُ ُ دُه أي: عشرة  دُرَّ : قولُهم: دُْه دُّر ُمعرَّ  ُ قال 

 أي: عشرة  ألواٍن في واحٍد أو اثنيِن.

ْين  ث لين، أعني: إالَّ د ْه فا د ْه، وقولُهم: د ْه دُرَّ ، ما (1)قلُت: وقد حكيُت في هذين الم 

فظتُ ُ ألهِل اللُّغِة، ولم أجْد لهما في العربيِة أو العجميَِّة إلى هذه الغاية أصاً  س ِمعتُ ُ وح 

ا قاال "   .(2)ُمْعتمداً إالَّ ما ذكرُت ألبي زيٍد وابن األعرابّيِ، ولسُت على ينيٍن ِممَّ

 دَْهل -

: " قال  اللَّيُث: ال د ْهل  بالنَّب طيَِّة:  ْف، وأنشد  لب شَّار:قال  األزهريُّ  ال ت خ 

ن قَْمٍل بَعدَما  فقُلُت له: ال دَْهَل مِّ

 

رِّ   َمال نَْيفََق التُّبَّانِّ منهُ بعاذِّ
(3) 

قلُت: وليس  ال د ْهل  وال ق ْمل من كام العرِب، إنَّما ُهما من كام النَّبط، ينُولون  

مِل ق ْمل ع ل  ُ (4)للج  احِ وج  رمَّ ا تهكَّم  بالّطِ  .(5)نبطيَّ النَّس ِب، ونفاهُ عن طيِّئ"  ، وإنمَّ

ْهلِّْيز -  دِّ

: "قال  اللَّيُث: ِدْهِلْيز: إعراُب د اِلْيج، فارسيَّة "  .(6)قال  األزهريُّ

  

                                                            

 .2/83ي نظر: المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري:  (1)
؛ وقصـــــد الســـــبيل: 121؛ وشـــــفاء الغليـــــل: 4/422؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 357-5/356التهـــــذيب:  (2)

ل: 2/40  .223؛ والمعجم المفصَّ
ـراقة البـارقير ينظـر: المعـرَّب:  (3) ر وَنَسـَبه  الخفـاجي 301لم نجْده  في ديوانهر وقد نسـبه الجـواليقي لس 

يتر ي نظر: شفاء الغليل:  كِّ   .125البن الس ِّ
 .2/417؛ وقصد السبيل: 125؛ وشفاء الغليل: 150نظر: المعرَّب: ي (4)
؛ وشــفاء الغليــل: 4/429؛ واللســان: 150؛ والمعــرَّب: 4/25؛ وي نظــر: العــين: 6/200التهــذيب:  (5)

 .2/417؛ وقصد السبيل: 125
؛ وشـــــفاء 4/49؛ واللســـــان: 3/878؛ والصـــــحاح: 4/123؛ وي نظـــــر: العـــــين: 6/524التهـــــذيب:  (6)

ارر 2/42؛ وقصـــد الســـبيل: 124: الغليـــل ْهلِّيـــز(: مـــا بـــين البـــاب والـــدَّ ؛ وفـــي الفارســـيَّة الحديثـــة )دِّ
 .285ي نظر: المعجم الذهبي: 



 دَْهنَج -

ُر ]تُحلَّى ب [ الفُصوُص،  (1)قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الدَّْهن ُج: حصًى أخل 

اُخ  ْحِض العربيَّة، وقال الشَّمَّ  : (2)وليس من م 

بَرزٌ  ْندُوهِّ لُها الفِّزِّ  تُمسي ُمباذِّ

 

 (3)َحَسُن الَوبيصِّ يَلوُح فيه الدَّْهنَُج" 

 
 دَوٌّ  -

ِسي رةُ أربعِ ل ياٍل  قال األزهريُّ نناً عن شمر: "وقال  بعُض العُل ماِء: الدَّوُّ أرٌض م 

اويةٌ يُساُر فيها بالنُُّجوِم، ويُخاُف فيها اللَّاُل، وهي على طريق البصرةِ ِشْب ُ تُْرٍس  خ 

؛ أل نَّ الفُرس  كان ْت ل ط ائمُهُم ت جُوُز فيها  ي ت الدَّوَّ ُمت ياِسرةً إذا أْصع ْدت  إلى مكَّة ، وإنَّما ُسّمِ

وا فيها بالجدِّ فنالوا بالفارسيَّة:   .(4)د ْود ْو "فكانُوا إذا س ل ُكوه ا تُحالُّ

 دَْوَرق -

ٌب" ُب، وهو ُمعرَّ ُق: ِمكي اٌل ِلما يُْشر   .(5)روى األزهريُّ عن الليث: "الدَّْور 

اَمة -  دُوَّ

اب ْ ، وهي التي ي ْلع ُب بها  بِّيِ بالفارسيَّة دو  ةُ الصَّ ام  : "قال  ش ِمٌر: دُوَّ قال  األزهريُّ

يٍط ثُمَّ  بياُن، تُل فُّ ب سْيٍر أو خ  ى على األرِض ف ت دُور"الّصِ تُرم 
(6). 

ْيبَاج -  دِّ

ب تْ ُ العرُب نحو:...  ا قد أ ْعر  : "وِمن كاِم الفُْرِس ما ال يُحص ى ِممَّ قال األزهريُّ

 .(7)ِدْيب اج..."

 دَْيدَبَان -

 ."ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ الدَّْيد بُوُن: اللَّْهو، والدَّْيد ب اُن: الطَّلْيع ة وهو الشَّيِّف ةُ 

 

                                                            

 .2/46في األصل )يح   منه( والصواب ما اثبتناهر اعتمادًا على تاج العروس:  (1)
ي( بداًل عن )ت مسي(.433ينظر: ديوانه:  (2)  ر وفيه )ت مش ِّ
؛ وتـــــاج 4/435؛ واللســـــان: 1/316؛ والصـــــحاح: 4/116؛ وي نظـــــر: العـــــين: 6/511التهـــــذيب:  (3)

 .2/46العروس: 
بِّلَّة وتراك ض  أشخاٍص كثيـريَن مـن 4/453؛ وي نظر: اللسان:14/224التهذيب:  (4) ؛ َوَدَواد و: هو الجِّ

 .68ك ل ِّ جهٍة وَطَرٍفر ينظر: األلفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
؛ وشـفاء الغليـل: 4/333؛ واللسـان:145؛ والمعـرَّب: 1/751نظر: الجمهرة: ؛ وي  9/30التهذيب:  (5)

 .2/36؛ وقصد السبيل: 120
 .2/38؛ وقصد السبيل: 4/448؛ وي نظر: اللسان: 14/212التهذيب:  (6)
؛ وشــــفاء 4/278؛ واللســــان: 140؛ والمعــــرَّب: 1/256؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 10/585التهــــذيب:  (7)

يـوب جـنر وبـاف ب َنْسـ (ر أي: 2/43؛ وقصد السبيل: 119الغليل:  ؛ وفـي الفارسـيَّة الحديثـة: )دِّ
ر ينظر: المعجم الذَّهبي:   . 287ر 98نْس  الجن ِّ



ع لُوا الذَّال د االً لما  قلُت: أصلُ ُ ِدْيذ ب ان، فغيَُّروا الحركة ، وقالوا: د ْيد ب ان، وج 

 .(1)أُْعِرب  "

ْينَار -  دِّ

: "قال  أبو الهيثِم: أصُل ِدْين ار ِدنَّار فنُِلب ت إحدى النُّون يِن ياًء، ولذلك   قال األزهريُّ

اط  اط، وِديباج أصلُ  ِدبَّاج "ُجِمع  على د ن انير مثل: قِْير   .(2)أصلُ  قِرَّ

(: "وهو نظيُر ما دخل  في كاِم العرِب ِمن كاِم العجم ِمثل  وقال  في مادة )ت ن ر 

ها..." ق وما أشب ه  ينار والسُّندُس وإإلست ْبر  يباج والدِّ  (3)الدِّ

  

                                                            

؛ وشـــــفاء 4/288؛ واللســـــان: 141المعـــــرَّب: ؛ و 2/692؛ وينظـــــر: الجمهـــــرة: 14/75التهـــــذيب:  (1)
ــان ب الحقــة بمعنــى حــارس وحــاف (ر 119الغليــل:  ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )ديــَده ب مرقــبر وَب

 .286ر 100ينظر: المعجم الذهبي: 
 .4/416؛ وي نظر: اللسان: 14/93التهذيب:  (2)
؛ وقصـــد 124شــفاء الغليـــل: ؛ و 39؛ والمعـــرَّب: 1/758؛ وينظـــر: الجمهــرة: 14/270التهــذيب:  (3)

 .2/47السبيل: 



اء
َّ
 باب الر

 

 َراَسن -

ي  الفُرُس  : "الن ْنُس تُسّمِ اس ن"قال  األزهريُّ  .(1)الرَّ

 َرانِّج -

، وما أراهُ عربيَّاً، ألنَّ ُ ال ي نبُُت في باِد  وُز الهنديُّ انُِج هو الج  : "الرَّ قال  األزهريُّ

ان ونواحيها " : إِنَّ ُ ي ْنبُُت بعُم   .(2)العرِب، وقيل 

 ُربَّان -

ماع تُ ُ. : "ُربَّاُن ُكّلِ شيٍء: ُمعظُم ُ وج   قال  األزهريُّ

لُ ُ، ومن ُ قولُ :   وقيل: ُربَّاُن الشَّباِب: أوَّ

 وإنَّما العَْيُش بُِّربَّانِّهِّ 

 

ن أْفنَانِّهِّ ُمْفتَقِّرْ    (3)وأنَت مِّ

بابين.  ُع: ر   وُربَّاُن السَّفين ِة: الذي يُْجِريها، ويُجم 

 .(4)قُلُت: وأُظنُّ ُ د ِخياً "

 َربُون -

: "قال  اللَّيُث:  بُوناً، وهو د خيٌل، وهو قال األزهريُّ ، إذا أْعط ْيت  ُ ر  ُجل  أْرب ْنُت الرَّ

 .(5)نحو: ع ْربُون "

 

 

                                                            

؛ 525؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 11/317؛ واللســـــان: 5/80؛ وي نظـــــر: العـــــين: 8/410التهـــــذيب:  (1)
بــة: 2/56وقصــد الســبيل:  ــب  الرائحــةِّ ي شــبِّه  72؛ واأللفــاظ الفارســيَّة المعرَّ : هــو نبــٌت طي ِّ ؛ والرَّاَســن 

 .525نباَت الزَّنجبيلر ينظر: القاموس المحيط: 
؛ واأللفـاظ 2/58؛ وقصـد السـبيل: 5/331؛ واللسـان: 162؛ وي نظر: المعـرَّب: 11/37التهذيب:  (2)

 .73الفارسيَّة المعرَّبة: 
 .5/126البيت البن أحمرر ي نظر: اللسان:  (3)
؛ وقصـــد 133؛ وشـــفاء الغليـــل: 5/126؛ واللســـان: 59؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 15/213التهـــذيب:  (4)

 .110؛ والمعرَّب والدَّخيل: 2/60السبيل: 
؛ وقصـــــد 5/126؛ واللســـــان: 232؛ والمعـــــرَّب: 8/269؛ وي نظـــــر: العـــــين: 15/213التهـــــذيب:  (5)

بيل:   .1/164السَّ



 

 َرْحَمن -

: "قال  أبو بكر المنذرّي : س ِمْعُت أبا العبَّاس    }ينوُل في قول : (1)قال  األزهريُّ

   } 
حمن  ِعب(2) ، وأنش  رانيم ، جمع  بينهما؛ ألنَّ الرَّ حيم  عربيُّ  د والرَّ

 : (3)لجريٍر 

ُكوا الَمْجدَ أو تَْشُروا َعبَاَءُكمُ   لَْن تُْدرِّ

 

 بالَخز ِّ أو تَْجعَلُوا اليَْنبُوَت ُضْمَرانَا 

ْجَرتَُكم   أََو تَتُْركوَن إلى القَسَّينِّ هِّ

 

 (4)وَمْسَحُكم ُصْلبَُهم َرْحَماَن قُْربَانَا  

 
 ُرخ   -

ٌب ِمن كاِم العجِم ِمن أدواِت لُعب ٍة ل هم "قال       : ُمعرَّ خُّ : "قال  اللَّيُث: الرُّ  .(5)األزهريُّ

 ُرَخج -

عروفٍة " ُج: إعراُب ُرُخْذ، وهو اسُم ُكورةٍ م  : "قال  اللَّيُث: ُرخ   .(6)قال  األزهريُّ

 َرَساُطون -

ط س فإنَّ ابن  المظفَّر  س طور  : "أما ر  ون  قال األزهريُّ أهمل ُهما، وأهُل الشَّاِم يُسم 

ن  لْت في كاِم م  ساطون، وسائُِر العرِب ال ي عِرفُون  ُ، وأراه ا ُروِميَّةً د خ  : الرَّ الخمر 

شاطون " ين  ِشيناً، فينوُل: الرَّ هم ِمن أهِل الشَّاِم، وِمْنُهم من ينِلُب الّسِ ر  جاو 
(7). 

  
                                                            

هــر  285د الَثمالي األزدير إمام العربية ببغداَد فـي زمنـهِّر ت هو أبو العباس الم بر ِّد محمد بن يزي (1)
 .1/269؛ ؛ وبغية الوعاة: 3/241ي نظر: إنباه الرواة: 

 .3سورة الفاتحة: اآلية  (2)
 ؛ وليَس فيه البيت الثاني.494ينظر: ديوانه:  (3)
ـــاس: 5/50التهـــذيب:  (4) ـــرآن للنحَّ ؛ والجـــامع ألحكـــام القـــرآنر للقرطبـــي: 1/21؛ وي نظـــر: معـــاني الق

ل: 2/61؛ وقصد السبيل: 5/174؛  واللسان:  1/104  .236؛ والمعجم المفصَّ
؛ وفـــي 2/62؛ وقصـــد الســـبيل: 5/178؛ واللســـان: 4/139؛ وي نظـــر: العـــين: 6/567التهـــذيب:  (5)

( هو َحجر  الشطرن ر ينظر: المعجم الذَّهبي: الفارسيَّة الحديثة: )ر    .294خَّ
؛ ومعجـــــم البلـــــدان: 2/646؛ ومعجـــــم مـــــا اســــتعجم: 4/244؛ وي نظـــــر: العــــين: 7/47التهــــذيب:  (6)

 .5/177؛ واللسان: 3/38
؛ 615؛ والقــــاموس المحــــيط: 5/210؛ واللســــان: 157؛ وي نظــــر: الم عــــرَّب: 12/326التهــــذيب:  (7)

 .2/65قصد السبيل: ؛ و 133وشفاء الغليل: 



 ُرستَاق -

زد اق، قال األزهري :" كان الفَّراء  ست اق: الرُّ ينول للذي ينول ل  الناس: الرُّ

ست ق  .(2)وهو الصف: رزدق. وهذا كل  دخيٌل" (1)والذي ينولون ل : الرَّ

 َرستَق -

 تندم الكام عليها مع لفظة: رستاق السابنة.

ْشك -  رِّ

ْشِك، وكان  أ ْحس ب   ُجٍل يُناُل ل  ُ يزيدُ الّرِ شُك: اسُم ر  : "قال  اللَّيُث: الّرِ قال  األزهريُّ

سُن الب صريُّ  مانِِ ، فكان  الح  : ع لين ا ب ي اُن  (3)أهِل ز  ٍة قال  إذا ُسئل  عن ِحساِب فريل 

ْشِك الِحس اُب. هاِم وعلى ي زيِدالّرِ  الّسِ

ْشك   بيَِّة "قلُت: ما أرى الّرِ  .(4)ع ربيَّاً، وأراهُ لنباً ال أصل  ل ُ في الع ر 

 ُرفُوج -

ِب النَّْخِل، وال أدري أعربيم أم  فُوُج: أْصُل ك ر  : "قال  اللَّيُث: الرُّ قال األزهريُّ

 .(5)د ِخيٌل"

ي   -  َرُكوسِّ

ُكوِسيم عن ابن األعرابّي أ نَّ ُ: "ُسئِل  عن حديث ع ِدّيِ بِن حات ٍم، قيل  ل ُ: إِنَّ  ك  ر 
(6) ،

ب " : ه ذا ِمن ن عِت النَّص ارى، وال يُع رَّ  .(7)فنال 

  
                                                            

ر 157ر والمعــــــــرَّب: 4/1481ر والصــــــــحاح: 2/808ر وينظــــــــر: الجمهــــــــرة: 9/399التهــــــــذيب: ( 1)
 .296ر وفي الفارسيَّة الحديثة: )َرسَته(ر ينظر: المعجم الذهبي: 816والقاموس المحيط: 

ر 2/64ر وقصــد الســبيل: 208ر 5/201ر واللســان: 157ر وينظــر: المعــرَّب: 9/399التهــذيب: ( 2)
وسـَتا(ر القريـةر ينظـر: المعجـم الـذهبي: 71واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  ر وفي الفارسيَّة الحديثـة: )ر 

302. 
ر ت  (3) ر تـابعي  ؛ 1/481هــر ي نظـر: تهـذيب التهـذيب: 110هو أبو سعيدر الحسن  بن  َيسار الَبصري 

 .2/242واألعالم: 
بـة: 2/67وقصد السبيل:  ؛5/222؛ وي نظر: اللسان: 10/19التهذيب:  (4) ؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة المعرَّ

 .297؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )َرْش ( هو الرَّجل  الكثُّ الل ِّحَيةِّر ي نظر: المعجم الذهبي: 73
 .2/68؛ وقصد السبيل: 5/264؛ وي نظر: اللسان: 11/48التهذيب:  (5)
 .1/686؛ والن ِّهاية: 4/257ينظر: م سند اإلمام أحمد:  (6)
يل: 2/71؛ وَقصــــــد الســــــبيل: 5/301؛ وي نظــــــر: اللســــــان: 10/60التهــــــذيب:  (7) خِّ ؛ والمعــــــرَّب والــــــدَّ

 .508.والرَّكوسيَّة  ديٌن بين النَّصرانية والصابَِّئةر ي نظر: القاموس المحيط: 222



 َرَمَكة -

ذ للنَّْسِل،  ُس، والبِْرذ ون ةُ التي تُتَّخ  ك ةُ: هي الف ر  م  : "قال  اللَّيُث: الرَّ قال  األزهريُّ

ا قوُل ُرْؤبة : اُك، وأمَّ  والجميُع: األْرم 

ذَاالتِّ  لِّيني بالرُّ  الَحَمكْ ال تَْعدِّ

 َوال َشٍظ فَْدٍم وال َعْبٍد فَلِّكْ  

وثِّ   َمكْ كبِّْرذَْونِّ يَْربُِّض في الرَّ  (1)الرَّ

 

: وقوُل  (2)فإنَّ أبا ع مرٍو  م  ، قال  ك  في بيِت ُرْؤبة  أصلُ ُ بالفارسيَِّة: ر  م  ع م  أنَّالرَّ ز 

ك ةٌ: خطنٌ " م   .(3)النَّاِس: ر 

 َرْوَزن -

باً قال  األزهريُّ نناً  ُن، وأْحِسبُ ُ ُمعرَّ ْوز  ةِ النافِذةِ: الرَّ يٍل: "ويُناُل للُكوَّ عن ابن ُشم 

اِزُن، تكلَّمْت بها الع رُب " و   .(4)وهي الرَّ

ْيبَاس -  رِّ

يب اس والك ْمنى [ : "قال ش ِمٌر: ال أ عِرُف ] للّرِ  .(6)اسماً عربيَّاً " (5)قال  األزهريُّ

  

                                                            

 .117ينظر: ديوانه:  (1)
ر ت هــو ريَّــان بــن (2) ــة اللُّغــةِّ واألدبِّ ــار التميمــي المــازني البصــرير مــن أئِّمَّ هـــر ي نظــر: نزهــة 154عمَّ

 . 30األلباء: 
؛ وقصــــد 5/319؛ واللســــان: 162؛ والمعــــرَّب: 2/129؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 10/243التهــــذيب:  (3)

عجــم الــذهبي: ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َرَمــه( بمعنــى القطيــع والماشــيةر ي نظــر: الم2/72الســبيل: 
296. 

؛ 2/74؛ وقصــــــد الســــــبيل: 5/207؛ واللســــــان: 164؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 13/188التهــــــذيب:  (4)
بــة:  ر 72واأللفــاظ الفارســيَّة المعرَّ وَزن( هــو الثُّقــب  أو الك ــوَّة  أو النَّقـــب  ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )ر 

 .302ي نظر: المعجم الذهبي: 
ــاس وا (5) ؛ واللســان: 7/252لكمــاني( والصــواب مــا أثبتنــاه ر اعتمــادًا علــى العــين: فــي األصــل )الر ِّئَب

5/386. 
؛ 2/77؛ وقصــــــد الســــــبيل: 5/386؛ واللســــــان: 7/252؛ وي نظــــــر: العــــــين: 13/158التهــــــذيب:  (6)

 .5/386؛ والريباس والكمَأى: ضربانِّ من النَّباتر ي نظر: اللسان: 70واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 



 باب الزاي
 

 َزاغ -

يغ اُن، وال أدري أعربيم أم قال   اُغ: هذا الط اِئُر، وجمعُ ُ: الّزِ : "الزَّ األزهريُّ

ٌب "  .(1)ُمعرَّ

 َزَرُجون -

مُر، ويُنال: شجُرها. ُجوُن: الخ  ر   "أبو ُعبيد ع ن األصمعّيِ: الزَّ

ُجون ةٌ. ر  ةٍ: ز  ر  ُر الِعن ِب، ُكلُّ ش ج  ُجوُن: ش ج  ر   ش ِمر، قال  ابُن ُشميل: الزَّ

بة  ذ ْردقُون، قال: وليسْت بمعروفٍة في أسماِء قا ل ش ِمٌر: أُراها فارسيَّةً ُمعرَّ

ْمِر.  الخ 

ْرُكون، ف ُصيِّرِت الكاُف ِجيماً، يُريدون  لون  الذَّهِب.  وقال  غيُرهُ: ز 

ُجوُن بلُغِة أهِل الطائِِف وأهِل الغ وِر: قُْلب اُن الك ْرِم، وأنش د   ر   : (2)وقال  اللَّيُث: الزَّ

يحِّ واإلذْ  ن َمنَابتِّ الش ِّ لُوا مِّ رِّ تِّينَاً ويانِّعاً َزَرُجونَا " بُد ِّ  .(3)خِّ

 ُزْرَمانِّقَة -

انِن ةُ صوٍف(( : "جاء  في الحديث: ))أنَّ ُموسى كانْت عليِ  ُزرم  ، (4)قال  األزهريُّ

بُّ :   .(5){         }لّما قال ل  ر 

 

ٌب " انِن ةُ: ُجبَّةُ صوٍف، قلُت: وهو ُمعرَّ قال  أبو ُعبيد: ُزرم 
(6). 

 

                                                            

بـة: 2/78؛ وقصد السبيل: 6/114؛ وي نظر: اللسان: 8/164ب: التهذي (1) ؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة المعرَّ
ريانيةِّ والعربيـةر إلنـاطيوس يعقـوب الثالـثر مجلـة المجمـع العلمـي 82 ؛ واأللفاظ المتشابهة في السُّ

 .63م(: 1969) 44العربي بدمش ر م جلد 
 لم نهتدِّ إلى قائله. (2)
ـــــل: 34-6/33؛ واللســـــان: 165؛ وي نظـــــر: المعـــــرَّب: 607-10/606التهـــــذيب:  (3) ؛ وشـــــفاء الغلي

 .100؛ والمعرَّب والدَّخيل: 2/82؛ وقصد السبيل: 138
 .1/722ينظر: النهاية:  (4)
 .12سورة النمل: مِّن اآلية  (5)
؛ 139؛ وشـــــفاء الغليـــــل: 6/40؛ واللســـــان: 171؛ وي نظـــــر: المعـــــرَّب: 402-9/401التهـــــذيب:  (6)

 .78؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/84وقصد السبيل: 



ْرنِّْيخ -  زِّ

 سينتي الكاُم عليها مع لفظة: ِزْنِنير.

ْير -  َزرِّ

ْيُر: الذي يُْصب ُغ ب   ٌِ ِر ِم  –قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الزَّ  –ِمن كاِم الع ج 

 .(1)وهو نباٌت ل ُ ن ْوٌر أْصف ُر "

 ُزط   -

ّت بالِهْنِديَِّة، وهم جيٌل من أهِل الهنِد،  طُّ إعراُب ج  : "قال اللَّيُث: الزُّ قال  األزهريُّ

يَّةُ " ّطِ  .(2)إليهِم تُنس ُب الثِّي اُب الزُّ

 َزقُّوم -

ْقُم الِفْعُل ِمن أكِل  : "قال  اللَّيُث: الزَّ قُّوم، واالزدق اُم كاالْبِتاعِ.قال  األزهريُّ  الزَّ

قُّوِم  ا نزل ْت آيةُ الزَّ : ولمَّ ْيٌش، ف ن ِدم  رُجٌل من إفرينيَّة وُسئِل  عن  (3)قال  لم ت ْعِرْف ُ قُر 

هٍل: هاتي يا جاِريةُ  بدُ بالتَّمِر، فنال  أبو ج  قُّوُم بلُغِة إفرينيَّة الزُّ : الزَّ قُّوِم، فنال  اإلفرينيُّ الزَّ

دُ؛ زُ  مَّ فُن ا يا ُمح  : أ فبِهذا تُخّوِ قَُّمون  وي نُولون  ْبداً وت مراً ن زد قِْم ُ فجع لُوا ينُْكلُون  ِمن ُ، وي ت ز 

 .(5)" (4)    {       }فننزل  هللاُ:

يَّا -  َزَكرِّ

اُج: في زكري ا:  جَّ : "قال  الزَّ ثاُث لغاٍت، هي المشهورةُ: زكريّاُء قال  األزهريُّ

ن،  ٌب ُمن وَّ ت ْيِن، وزك ِريم بحذِف األلِف ُمْعر  ٍن في الِجه  مدودٌ، وزكريَّا بالن صِر غير ُمن وَّ م 

، وألف  التننْيِث في الن ْصِر. ا ت رُك ص رفِِ ؛ فألنَّ ُ في آخِرِه ألف ي التننيِث في المدِّ  فنمَّ

: وقال  ب عُض النَّح ، وما كانت فيِ  ألُف التنْنيِث قال  ميم ِرْف أل نَّ ُ ع ج  : لم ي ْنص  ويِّين 

 .(6)فهو س واٌء في العربيَِّة والعجميَِّة "

                                                            

؛ واأللفـــــاظ الفارســـــيَّة 373؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 6/36؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 13/161التهـــــذيب:  (1)
 .78المعرَّبة: 

؛ والقــاموس 6/42؛ واللســان: 1/117؛ والجمهــرة: 7/347نظــر: العــين: ؛ وي  13/159التهــذيب:  (2)
 .2/89؛ وقصد السبيل: 616المحيط: 

َخان: اآلية  (3)  .43سورة الدُّ
افات: اآلية  (4)  .64سورة الصَّ
؛ وقصــد الســبيل: 608؛ وأســباب النــزولر للســيوطي: 6/60؛ وي نظــر: اللســان: 8/441التهــذيب:  (5)

2/90. 
ـــاج؛ والمعــــرَّب: 2/8؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 94-01/93التهـــذيب:  (6) ؛ ومعـــاني القـــرآن وا عرابـــهر للزج 

 .2/91؛ وقصد السبيل: 140؛ وشفاء الغليل: 6/36؛ واللسان: 171



ْيق - ْندِّ  زِّ

ند ق تُ ُ أ نَّ ُ ال يُؤِمُن باآلخرةِ وأ نَّ  ْنِديُق معروٌف، وز  : "قال  اللَّيُث: الّزِ قال  األ زهريُّ

 هللا  واحدٌ.

: وليس  (1)يحيى: ليس  ِزنِديٌق وال ]ف رِزيٌن[وقال  أحمد بن  ِمن كام العرِب... قال 

ْند قى، إذا كان  شديد  البُْخِل، فإذا  ْند قٌوز  ُجلٌز  في كام الع رِب ِزْنِديٌق، وإِنَّما تنوُل العرُب: ر 

... ةُ: قالوا: ُملِحدٌ ود ْهريم  أراد ِت العرُب ما تنوُل العامَّ

ْند ه، أي: ينوُل بدوام وقال  ابُن دُريٍد: ا ٌب، كننَّ أصل  ُ ِعند هُ ز  ْنِديُق فارسٌي ُمعرَّ لّزِ

 .(2)ب ناِء الدَّْهِر "

ْنقِّْير -  زِّ

ْنِجْيُر، وكاُهما  ةُ الُظْفِر، ويُناُل ل ُ الّزِ ْنِنيُر: قالوا هو قُام  : " الّزِ قال  األ زهريُّ

رني ِ  د خيٌل، ويُن اُل للّزِ
 خياِن أيلاً.ِزْرنِْيُق، وهما د  (3)

 : (4)وقال  الشَّاِعُر 

رنينِّهِّ َشَممٌ   ُمعَنَُّز الَوْجهِّ في عِّ

 

ْرنيقِّ"   كأنَّما لِّيَط نَابَاهُ بِّزِّ
(5) 

 
 َزْور -

: "قال أبو عبيدة  في قوِلِهم:  قال األزهريُّ

ْوٌر: أي قُوةٌ. ْبٌل ل ُ ز  ةٌ وال رأٌي، وح  ْوٌر، أي: ليس  ل  ُ قُوَّ  ليس  ل  ُ ز 

: ه ذا ِوف اٌق وقع  بين  العربيَِّة  والفارسيَِّة " قال  و 
(6). 

 

 

 

                                                            

 .6/91في األصل )فِّْزرِّْيٌ ( والصواب ما أثبتناهر أعتمادًا على اللسان:  (1)
؛ 92-6/91؛ واللســـــــــان: 167؛ والمعـــــــــرَّب: 2/812؛ وي نظـــــــــر: الجمهـــــــــرة: 9/400التهـــــــــذيب:  (2)

؛ وفـي الفارسـيَّة الحديثـة: )َزْنـَده( بمعنـى الحيـاة أو 138؛ وشـفاء الغليـل: 822والقاموس المحـيط: 
ر ي نظر: المعجم الذَّهبي:   .317الحي 

؛ 2/82؛ وقصـــــد الســـــبيل: 41-6/40؛ واللســـــان: 174؛ وي نظـــــر: المعـــــرَّب: 9/404التهـــــذيب:  (3)
ل: 79واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  : َحَجٌر له ألواٌن كثيرٌةر ي نظر: المعجم المفصَّ رنِّيخ   .254؛ والز ِّ

 لْم نهتدِّ إلى قائلهِّ. (4)
 .2/97؛ وقصد السبيل: 93-6/90؛ واللسان: 174؛ وي نظر: المعرَّب: 9/404التهذيب:  (5)
؛ وشـــــفاء 6/111؛ واللســـــان: 166؛ والمعـــــرَّب: 2/12وي نظـــــر: الجمهـــــرة: ؛ 13/242التهـــــذيب:  (6)

ــــذَّهبي: 139الغليــــل:  ؛ 318؛ وفــــي الفارســــيَّة والتركيــــة: )زور( بمعنــــى القــــوةر ي نظــــر: المعجــــم ال
 .4/589والمعجم التركي العربي: 



 

ني
ِّ
 باب الس

 

 َسابُور -

ِلُك بُور، وبُوُر: االبُِن  : "قالُوا: س ابُور، وأصلُ : ش اْه بُور، أي: م  قال  األزهريُّ

 .(1)بِِلس اِن الفُرِس "

 َساَسان -

: "قال  اللَّيُث: أبو س اس ان:  ِمٌي "قال األزهريُّ ى، وهو أعج  ُكني ةُ ِكْسر 
(2). 

 َساُهور -

ر، وقال  غيُرهُ: السَّاُهوُر  قال األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "السَّاُهور ِمن أسماء الن م 

 للن مِر كالِغاِف للشَّيِء، ومن  قوُل أُميَّة:

دُ   (3)قََمٌر وَساُهوٌر يَُسلُّ ويُغَمَّ

، قال  ابن دُ   ْيث ِم، وهو قال  ُ النُت يبِيُّ ُر بالسُّريانيِة، وواف ن ُهنبو اله  يٍد: السَّاُهُور: الن م  ر 

 الصَّواُب، قال  الشاِعُر:

يَةٍ   كأَنَّها بُْهثَةٌ تَْرَعى بأقرِّ

 

ن َجْنبِّ َساُهورِّ    (4)أو ُشقَّةٌ َخَرَجْت مِّ

 
ل  في س اُهوِره" : د خ  : يُن اُل للن مِر إذا كس ف   .(5)... وقال النُتيبيُّ

  

                                                            

اء ؛ وشـــــف12/88؛ واللســـــان: 194؛ والمعـــــرَّب: 2/660؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 10/79التهـــــذيب:  (1)
 .2/106؛ وقصد السبيل: 147الغليل: 

ــبيل: 152؛ وشــفاء الغليــل: 6/456؛ وي نظــر: اللســان: 13/135التهــذيب:  (2) ؛ 2/108؛ وقصــد السَّ
 .93والمعرَّب والدخيل: 

عر ه:  (3) لتِّ حياته وشِّ  ؛ وصدر ه:184أ ميَّة بن ابي الصَّ
 ال عيَب فيه غيَر أنَّ جبينَهُ 

 
 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (4)
؛ وقصـد 6/410؛ واللسـان: 192؛ والمعـرَّب: 2/29؛ وي نظر: الجمهـرة: 121-6/120التهذيب:  (5)

 .2/114السبيل: 



 َسبَابَِّجة -

ل ٍد ِمن  ةُ: ق وٌم ذ وو ج  ، والجميُع: السَّب ابِج  : "قال  اللَّيُث: السَّبيجيُّ قال  األزهريُّ

ْنِد، يكونُون  مع إْستِي امِ   .(2)السَّفينِة الب حريَّة، وهو رأُْس الماَِّحين  " (1)الّسِ

 ُسبَاط -

: "قال  اللَّيُث: ُسب اط: اسُم  وِم شباط، وهو في قال  األزهريُّ يِ  أهُل الرُّ ش ْهٍر تُس ِمّ

نيِن، فإذا ت مَّ ذلك  اليوُم في  تاِء، وفي  يكوُن تماُم اليوِم الذي ت دُوُر ُكُسوُرهُ في الّسِ ف صِل الّشِ

ولُ  نُون  ب  إذا ُوِلد  فيها م  ى أهُل الشَّاِم تِلك  السَّنة  عام  الك بيِس، وهم ي تي مَّ ودٌ ذلك  الشَّهِر س مَّ

 .(3)أو ق ِدم قاِدٌم ِمن ب ل ٍد"

 َسبَج -

ٌب، وأْصلُ ُ: س ب ْ  " دُ، وهو ُمعرَّ ٌز أْسو  ر  : "السَّب ُج: خ   . (4)قال  األزهريُّ

 ُسْبَجة -

ةُ: ِكس اٌء أسودُ. ةُ، والسَّبيج  : السُّْبج  اِء، قال   "أبو ُعبيٍد عن الفرَّ

ةُ: ث وٌب يلبُس ُ الطَّ  اِن...وقال  اللَّيُث: السُّْبج  يٌب، وال ي داِن ل ُ، وال ف ْرج  ، ل ُ ج   يَّانُون 

اُج:  قال  العجَّ

ِّ التَفَّ أو تََسبََّجا ي  كالَحبَشِّ
(5) 

ةٌ، وأصلُ ُ بالفارسيَِّة: ش بي، وفي حديِث ق يل ة    يِت: السَّبيُج: ب ِنير  ّكِ : (6)وقال  ابُن الّسِ

ا وعليها  ل ْت بِْنت  أِخْيه  م  ، أرادت ت صغير  السَّبيجِ، وهو (7)ُسب يٌِّج ِمن ُصوٍف(())أنَّها ح 

ٌب"  .(8)ُمعرَّ

                                                            

ـل:  183؛ والمعـرَّب: 6/59؛ وي نظر: العين: 10/598التهذيب:  (1) ؛ 38)هـام (؛ والمعجـم المفصَّ
: إِّشتَِّيام.  وي قال 

؛ واللســــان: 183؛ والمعــــرَّب: 2/811؛ والجمهــــرة: 6/59: العــــين: ؛ وي نظــــر10/598التهــــذيب:  (2)
6/143. 

؛ 616؛ والقــــاموس المحــــيط: 6/155؛ واللســــان: 7/219؛ وي نظــــر: العــــين: 12/344التهــــذيب:  (3)
 .2/115وقصد السبيل: 

؛ وقصــد 144؛ وشــفاء الغليــل: 6/143؛ واللســان: 183؛ وي نظــر: المعــرَّب: 10/598التهــذيب:  (4)
 .83؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/116 السبيل:

 ؛ وبعَده: 351ينظر: ديوان ه:  (5)
ا ٍ عْوهجِّ  في َشْملٍَة أو ذاتِّ زق 

 
 
 .6/612هي قيلة بنت محزمة العنبريةر ينظر: تهذيب التهذيب:  (6)
 .1/745ينظر: النهاية:  (7)
ــــــــحاح: 1/261؛ وي نظــــــــر: الجمهــــــــرة: 10/598التهــــــــذيب:  (8) ؛ 182؛ والمعــــــــرَّب: 1/321؛ والص ِّ

 .144؛ وشفاء الغليل: 143-6/142واللسان: 



 َسبَذَه -

: "وكذلك السَّب ذ ةُ: فاِرِسيم "  .(1)قال  األزهريُّ

 ُستُّوق -

ٌب " اُء وغيُرهُ: ِدره ٌم ُستُّوٌق ال خير  فيِ ، وهو ُمعرَّ : "قال  الفرَّ  .(2)قال األزهريُّ

ْيل - ج ِّ  سِّ

: اق في قوِل هللاِ  قال األزهريُّ قال  (3)  {     : }"قال  أبو إْسح 

يٍل أقواالً.  النَّاُس في ِسّجِ

ارةٍ.  وفي التفسير: أنَّها ِمن: ِجّلٍ وطيٍن، وقيل: ِمن ِجّلٍ وحج 

، والعرُب ال تعِرُف هذا، والذي ِعند نا  وهللاُ أعل ُم  –وقال  أهُل اللُّغِة: هذا فارسيم

ارة  في  – ؛ ألنَّ هللا  ق د ذ كر  هذِه الحج  ً ف هو فارسٌي أُعِرب  ا أنَّ ُ إذا كان  التفسيُر ص حيح 

: ة قوم لوٍط فنال   ، (4) {      }قِصَّ

يٍل.  فند ب يَّن للع رِب ما ُعنِي  بِسِجّ

ا ق د  اُمْوس، وِديب اج، وِمن كاِم الفُرِس ما ال يُحص ى ِممَّ ب تْ ُ العرُب: ن حُو: ج  أْعر 

ا أُعِرب  "  .(5)فا أُنِكُر أن يكون  هذا ِممَّ

ل   - جِّ  سِّ

: "قال هللا: ْجل، (6) {    } قال  األزهريُّ ، وقُرئ  الّسِ

اء    بإسكاِن الِجيم وتخفيف الاَِّم، وج 

                                                            

؛ 315؛ والقاموس المحيط: 6/150؛ واللسان: 1/310؛ وي نظر: الجمهرة: 12/390التهذيب:  (1)
ر ؛ وال84؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/117وقصد السبيل:  كَتلِّ به  المِّ َبَذة : وعاٌء أو شيٌء شِّ سَّ
 .1/310ي نظر: الجمهرة: 

؛ وقصد 144؛ وشفاء الغليل: 6/170؛ واللسان: 203؛ وي نظر: المعرَّب: 8/397التهذيب:  (2)
 .2/118السبيل: 

 .74سورة الحجر: مِّن اآلية  (3)
 .33سورة الذَّاريات: اآلية  (4)
؛ والتفسير 230؛ والمفردات في لريب القرآن: 181عرَّب: ؛ وي نظر: الم10/585التهذيب:  (5)

؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )سن  145؛ وشفاء الغليل: 6/182؛ واللسان: 18/39الكبير للرَّازي: 
 .507ر 352ب َحَجرر وكلب طين(ر ي نظر: المعجم الذَّهبي: 

 .104سورة األنبياء: من اآلية  (6)



 ، جلَّ ِحْيف ةُ التي فيها الِكت اُب.في التَّفسيِر أنَّ الّسِ  الصَّ

ْجِل للِكتاِب( بسكوِن  م أنَّ ُ ق رأ ها: )الّسِ ى عن ب عِله  و  وُحِكي  عن أبي زيٍد أنَّ ُ ر 

 الجيِم.

يِن. : وقرأ  بعُض األعراِب: السَّْجِل... بفتْح الّسِ  قال 

ب ِش: الرَّ  : بلُغِة الح  ِجلُّ : الّسِ ل ٌك، وقيل  : م  ِجلُّ : الّسِ  ُجُل.وقيل 

اِء  وز  : كاتٌِب كان للنَّبّيِ ) (1)وعن أبي الج  ِجلَّ (، وت ماُم الكاِم أنَّ الّسِ

 .(2)للكتاِب"

 َسَجْنَجل -

: هي  ل، وقيل  ْجْنج  ُل: الِمْرآةُ، وقال  بعُلهم: يُنال: ز  ْنج  : "السَّج  قال  األزهريُّ

ل ت في كاِم الع رِب، وقال    : (3)ُروِميَّةٌ د خ 

 " ترائِّبُها َمْصقُولَةٌ كالسََّجْنَجلِّ
(4) 

ْختِّيت -   سِّ

: "قال  رْؤبةُ:  قال  األزهريُّ

ْختِّيُت ؟   (5)هْل يَْنفَعَن ِّي َحلٌِّف سِّ

للشَّيء  -بالفارسيَّة –وقال ابُن األعرابّي: ِسْختِيٌت: أي: ش ِديدٌ، أصلُ ُ س ْخت  

: ِسْختِيٌت " ب  قيل  ا ُعّرِ الشَِّديِد، فلمَّ
(6). 

ْير -  َسدِّ

: : "قال  اللَّيُث: السَِّديُر: ن ْهٌر بالِحيرةِ، وقال  ع ِديم  قال األزهريُّ
                                                            

 .1/242هـر ينظر: تهذيب التهذيب: 83ر تابعير تهو أوس بن عبد   الربعي (1)
؛ والمحتســــب فــــي تبيــــين وجــــوه شــــواذ القــــراءات 1/539؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 10/588التهــــذيب:  (2)

؛ وشـــفاء الغليـــل: 209؛ واإلتقـــان: 6/181؛ واللســـان:  68-2/67واإليضـــاح عنهـــارالبن جنـــي: 
 .2/120؛ وقصد السبيل: 145

 ؛ وصدر ه:115وهو امرت القيسر ينظر: ديوانه:  (3)
 ُمَهْفَهفَةٌ بْيضاُء غيُر ُمفاضةٍ 

  
؛ وشــــفاء 6/182؛ واللســــان: 174؛ والمعــــرَّب: 2/807؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 11/260التهــــذيب:  (4)

 .2/121؛ وقصد السبيل: 145الغليل: 
 ر وعجزه:26ينظر: ديوانه:  (5)

يتُ  برِّ ةٌ أو ذََهٌب كِّ  أو فِّضَّ

  
؛ 180؛ والمعـــــــرَّب: 2/638؛ والجمهـــــــرة: 4/193؛ وي نظـــــــر: العـــــــين: 162-7/161التهـــــــذيب:  (6)

 .147؛ وشفاء الغليل: 6/202واللسان: 



هُ َحالُهُ وَكثَْرةُ ما يَْملِّكُ   َسرَّ

 

يرُ   ً والسَّدِّ ضا  (1)والبَحْر ُمْعرِّ

: السَِّديُر: فارسيَّةٌ، كننَّ أْصل  ُ ساِدٌل، أي:   يِت: قال  األصمعيُّ ّكِ قُبَّةٌ وقال  ابن الّسِ

ب تْ ُ الع رُب فنالُوا:  ً فنعر  يِ  النَّاُس اليوم  ِسْدِليَّا في ثاِث قِباٍب ُمتداِخلة، وهو الذي تُسّمِ

 . (2)س ِدير"

 َسذَق -

ٌب، أصلُ ُ ش ذ ه " عُروٌف، وهو ُمعرَّ : "السَّذ ُق: ِمن أ عياِد العجِم م   .(3)قال  األزهريُّ

 َسذُوم -

: "أما     ِميم "قال  األزهريُّ  .(4)قولُهم: هذا قلاٌء س ذُوم بالذَّاِل فند تندَّم النول في  أنَّ  ع ج 

 َسَراويل -

ب ةٌ، وجاء   اِويُل ُمعرَّ ل: فإنَّ  ليس  بعربّيٍ ص حيحٍ، والسَّر  ا س ر  : "أمَّ قال  األزهريم

ماعِة، وهي واحدةٌ، وقد س ِمْعُت غير  واحٍد ِمن األ اويُل على لفِظ الج  عراِب ينُوُل: السَّر 

ْيرة   اويل أ نَّثُوا، وفي حديٍث ُرِوي  عن أبي ُهر  ال، وإذا قالوا س ر  ِسْرو 
: ))أ نَّ ُ ك ِره   (5)

ة (( ْرف ج  اويل  الُمخ  السَّر 
(6). 

 قال  أبو ُعبيدة : هي الواِسع ةُ الطَّويل ةُ...

اويُل: أعجميَّةٌ أُعِربْت وأُنِّث ْت، وتُ  اويات، قال: وقال  اللَّيُث: السَّر  ع س ر  م  ج 

اويل  " ْلت ُ إذا ألب ْست  ُ السَّر  وس ْرو 
(7). 

  

                                                            

 .4/443ينظر: شعراء النَّصرانيَّة:  (1)
ــــــــحاح: 1/741؛ وي نظــــــــر: الجمهــــــــرة: 12/354التهــــــــذيب:  (2) ؛ 187؛ والمعــــــــرَّب: 2/680؛ والص ِّ

 .145الغليل: ؛ وشفاء 6/214واللسان: 
؛ واأللفـــــاظ الفارســـــيَّة 823؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 6/223؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 8/397التهـــــذيب:  (3)

رقيَّة: 87المعرَّبة:   )بحث(. 130؛ وَدور أساتذة االل غاتِّ الشَّ
ــبيل: 6/223؛ وي نظــر: اللســان: 12/390التهــذيب:  (4) ر وَســذ وم هــي قريــة قــومِّ 2/126؛ وقصــد السَّ

 .1033ي نظر: القاموس المحيط:  (رلوٍط )
ر  (5) ـــحابةِّ حفظـــًا وروايـــًة للحـــديثر صـــحابيُّ وســـير مـــن أكثـــر الصَّ هـــو عبـــد  الـــرَّحمنِّ بـــن َصـــخر الدُّ

 .4/80واألعالم:  5/254هـر ي نظر: تهذيب التهذيب: 59ت
 .1/484ينظر: النهاية:  (6)
؛ وشـــفاء 6/247واللســـان:  ؛2/807؛ والجمهـــرة: 7/242؛ وي نظـــر: العـــين: 12/390التهـــذيب:  (7)

 .147الغليل: 



 َسَرق -

ً على حديِث ابِن ُعمر   ِق  (1)قال  األزهريُّ ُمعنِّبا ل  ُ عن ب يعِ س ر 
: ))أ نَّ سائاً س ن 

ريِر(( : ه اَّ قُْلت  ُشن ق  الح  ِريِر، فنال   .(2)الح 

ُق  ة.قال  أبو ُعبيد: س ر   الحريِر هي الشُّن ُق أيلاً إالَّ أنَّها البِيُض خاصَّ

اُج:  وقال  العجَّ

ُع الَحرورِّ   ونََسَجْت لوامِّ

 

ً كَسَرقِّ الَحريرِّ    (3)َسبَائِّبا

ب    ْه، وهو الجيِّدُ ف عُّرِ : وأحِسُب الكلمة  فارسيَّةً أصلُها س ر  ق ةٌ، قال  الواحدُ منها س ر 

ٌق  ه وقيل للِنب اِء ي ْلم  ٌق وأصل  ب ر  روِف ب ر  ق، كما قالُوللخ  : س ر  فنيل 
(4) ... ْ  وأصلُ  ي ْلم 

ني أبو بكر عن ش ِمر قال: قال  خالدُ بن جنبة  وأخب ر 
(5) : 

ُق ا : إنَّما هو بالفارسيَّة: س ر  لحريِر جيِّدُهُ، وقد روى عن األصمعّيِ أيلاً، وقال 

اِد"  ق بالصَّ ه، وقال النَّلُر: ص ر  س ر 
(6). 

ْرقِّين -  سِّ

ٌب، أصلُ ُ: ِسْرِجين" ْرقِْيُن ُمع رَّ يِت: "الّسِ ّكِ  . (7)قال  األزهريُّ روايةًعن ابِن الّسِ

  

                                                            

ر ت (1) ر أبو عبد الرَّحمنر صحابي  هـر ي نظـر: تهـذيب التهـذيب: 73هو عبد   ِّ بن عمَر بن الخَطابِّ
 .4/246؛ واألعالم: 3/186

 .1/723ينظر: النهاية:  (2)
 .225ينظر: ديوان ه:  (3)
ــحاح: 8/401التهــذيب:  (4) ؛ وشــفاء 15/456؛ واللســان: 335؛ والمعــرَّب: 4/1571؛ وي نظــر: الص ِّ

 .279الغليل: 
هو خالد بـن جنبـه الغنـوير روى عنـه شـمر أكثـر مـن أربعـين مـرةر لـيس فيهـا مـا يـدل علـى األخـذ  (5)

 .58المباشر عنهر ينظر: مرويات شمر بن حمدويه: 
؛ وقصـد 6/246؛ واللسـان: 182؛ والمعـرَّب: 2/22: الجمهـرة: ؛ وي نظر402-8/401التهذيب:  (6)

 .2/130السبيل: 
؛ وشـــفاء 6/229؛ واللســـان: 186؛ والمعـــرَّب: 254؛ وي نظـــر: أدب الكاتـــب: 394/ 9التهـــذيب:  (7)

ــرقين: هــو 345؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َســرَكن(ر ينظــر: المعجــم الــذهبي: 144الغليــل:  ؛ والس ِّ
ر ي نظر  .1110: القاموس المحيط: الز ِّبل 



َطام -  سِّ

: "وفي  ّقِ أخيِ  فا حديِث النَّبّيِ )قال  األزهريم يُت ل ُ بشيٍء ِمن ح  ْن ق ل  (: ))م 

اً ِمن النَّاِر((  ، أراد  باإلسطاِم: النطعة منها.(1)ينُخذ نَّ ُ، فإنَّما أقط ُع ل  ُ إْسط ام 

فُها. ُث بها النَّاُر: ِسط ام وإسط ام، إذا فُِطح  طر   ويُناُل للحديدةِ التي تُحر 

ْت هذه ا بةٌ.وقد ص حَّ ةٌ أو ُمعرَّ ْحل   للَّفظةُ في هذه السُّنَِّة، وال أدري أعربيَّةٌ م 

ُب ِسط اُم النَّاِس(( : ))الع ر   ، أي: حدُّهم.(2)وفي حديٍث آخر 

دُّ السَّيِف. ط اُم: ح   وقال ابُن دُريٍد: السَّْطُموالّسِ

ندِ  و  طام، وق د س ط ْمُت سِ  (3)ثعلٌب عن ابن األعرابي: السُّطُم: األُصوُل، ويُناُل للدَّر 

ْسدوٌم " ْسُطوٌم وم  د ْمتُ ُ فهو م   .(4)الباب  وس د ْمتُ : إذا ر 

 ُسفُْرفَع -

: "قال  اللَّيُث: السُّفْرف ُع: ش راٌب ألهِل الحجاِز ِمن الشَّعيِر والُحبوِب،  قال  األزهريُّ

ْدُرها وهي حبشيَّةٌ ليسْت بعربيٍَّة، وبياُن ذلك  أنَّ ُ ليس  في كاِم  العرِب كلمةٌ ُخماسيَّةٌ ص 

حِةوالُخب ْعث ن ِة. ْحر  م نحو الذُّر  فتُوٌح، إالَّ ما جاء  من البِن اِء الُمرخَّ  م لموٌم وعجُزها م 

: وقال  بعُض العُلماِء هو السُّنُْرق ُع بالن اف يِن، وهو ]السُُّكْرك ةُ[  .(5)قال 

بَّاِس عن ابِن األعرابّيِ ُسنُْرق ع بن اف يِن قُلُت: وهذا هو الصَّواُب وهكذا رواهُ أبو الع

"(6). 

ْير - فسِّ  سِّ

ْفِسيُر: الف ْيُج، والتَّاِبُع ون حوهُ، وقال  غيُرهُ في  : الّسِ "أبو ُعبيٍد عن األصمعّيِ قال 

 : قوِل أوس

 

                                                            

 .1/776ينظر: الن ِّهاية:  (1)
 .1/776ينظر: النهاية:  (2)
؛ وكلمـاٍت فارسـيَّة 2/24؛ وقصد السـبيل: 1033؛ وي نظر: القاموس المحيط: 12/350التهذيب:  (3)

ر ي نظــر: 81مســتعملة فــي عاميــة الموصــل:  غــالل  البــابِّ ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َدَرونــد( هــو مِّ
 .264المعجم الذهبي: 

ودراســات م قارنــة فــي  ؛1/181؛ وقصــد الســبيل: 6/259؛ وي نظــر: اللســان: 12/350التهــذيب:  (4)
 .218؛ والمعرَّب والدَّخيل: 40المعجم العربي: 

ْكَرَكة ( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (5)  .6/293في األصل )السُّ
؛ والقـاموس 6/293؛ واللسـان: 214؛ وأدب الكاتـب: 2/349؛ وي نظر: العين: 3/369التهذيب:  (6)

 .2/139؛ وقصد السبيل: 672المحيط: 



يرُ  ْفسِّ ِّ سِّ ي  َن الفََصافِّصِّ بالنُّم ِّ  (1)مِّ

ْمس ار   إنَّ ُ ي عني الّسِ

بٌ  عند هُ، وقال  ش ِمٌر: هو الن يُِّم باألْمِر الُمْصِلُح ل  ُ وأنكر أن يكون  قُلُت: وهو ُمعرَّ

 .(2)ب يَّاع  الن ّتِ "

ْلتِّين -  سِّ

لتين بلغة أهل البحرين  جين من النَّخل : الّسِ : "قال األصمعيُّ : الّسِ قال  األزهريم

ين مكان ِسلتين وِسْلتِين: ليس  ب عربّيٍ "  .(3)...والعرب تنول ِسّجِ

ج -  َسَمرَّ

اُج: اجِ، قال  العجَّ ر  ُج: يوُم جباي ِة الخ  رَّ : "قال  اللَّيُث: السَّم   قال  األزهريُّ

 عْكـَف النَّبْيـطِّ يَْلعَبُـوَن الفَْنَزَجـا

 

 

َجـا ُج السََّمرَّ  (4)يَـوَم خـَراجٍ يُخــرِّ

ه، وهو   رَّ يِت: أصلُ ُ بالفارسيَّة: س ْ  م  ّكِ اجِ في ثاِث قاًل ابن الّسِ ر  استِخراُج الخ 

 .(5)مراٍت"
 َسَمْرقَْند -

ن، يُناُل: إنَّ ُ غ زا  مدينة   ِلٍك ِمن ُملُوك الي م  : "قال  اللّْيُث:ِشْمٌراسُم م  قال  األ زهريُّ

ي ْت:] ش ِمُركند[ ها، فُسّمِ د م  السُّعِد ف ه 
(6). 

  

                                                            

 ر وصدره : 41ينظر: ديوانه:  (1)
 وقَاَرفَْت وهي لم تجَرْب وبَاَع لها

 .157وينسب أيضًا للنَّابغة الذُّبيانير ي نظر: ديوانه:  
؛ والقـاموس 6/280؛ واللسـان: 185؛ والمعـرَّب: 2/808؛ وي نظـر: الجمهـرة: 12/403التهذيب:  (2)

بيل: 381المحيط:   .   2/138؛ وقصد السَّ
ْلتين: هو من النَّخـلِّ 2/144؛ وقصد السبيل: 6/184؛ وي نظر: اللسان: 10/595التهذيب:  (3) ؛ وسِّ

ــل  إليهــا المــاء ر ي نظــر: القــاموس  َب المــاَء إليهــا إذا كانــت ال َيصِّ مــا ي حَفــر  فــي أ صــولها ٌحَفــٌرر لتجــذِّ
 .1112المحيط: 

 .355ينظر: ديوانه:  (4)
؛ وشــــفاء  7/192؛ واللســــان: 184؛ والمعــــرَّب: 2/805؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 11/241التهــــذيب:  (5)

بيل: 146الغليل:   .2/151؛ وقصد السَّ
مِّر كنذ( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (6)  . 7/191في األصل ) شِّ



ي ْت:]  ق ْند" (1)ِشمرك نت[وقال  ب عُلهم: بْل هو ب ن اه ا ف ُسّمِ  .(2)، فنُعِرب ْت س ْمر 

ْمَسار -  سِّ

اِسرةُ. ب ةٌ، والجميُع السَّم  ْمس اُر: فارسيَّةٌ ُمعرَّ : "قال  اللّْيُث: الّسِ  قال  األ زهريُّ

فُون  بالسَّماِسِرة وفي الحديِث أنَّ النَّبيَّ ) ار  بعد  ما كانُوا يُعر  اُهم التُّجَّ ( س مَّ
(3) ،

ا ي ْجلُبُون  ُ.والمصدُر ال اِلرةِ للباديِة في بْيُع لهم م  ُجُل ِمن الح  كَّل الرَّ  سَّْمس رة، وهو أْن ي ت و 

الَّج - مِّ  سِّ

ى" ار  : "ِسِماٌَّج: ِعيدٌ ِمن أ عياِد النَّص   . (4)قال  األ زه ريُّ

 ُسْندُس -

قيُق ا رون  في تفسير السُّْندُِس: أنَّ ُ ر  : "قال الُمفّسِ يب اجِ وفي تفسير قال  األزهريُّ لدِّ

يباج.  اإلستبرق: أن  غليظ الدِّ

ى، ولْم يخت ِلفُوا  (5)وقال  اللَّيُث: السُّْندُُس: ل رٌب ِمن البُْزيُونِ   ذُ ِمن الِمْرِعزَّ يُتَّخ 

باِن "  .(6)فيهما أنَّهما ُمعرَّ

 ُسْنُسن -

ى  مٌي يُسمَّ اِد "قال األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "ُسْنُسن: اسٌم أعج  ب  أهُل السَّو 
(7). 

يز - ْهرِّ  سِّ

ٌب، ويُناُل:  عُروٌف، وهو ُمعرَّ ْهِريُز: ِجنٌس من التَّمِر م  : "الّسِ قال  األزهريُّ

ُب " يُن أ ْعر  ِشْهِريز، والّسِ
(8). 

 

                                                            

مِّر كث( والصواب ما أثبتناه ر اعتمادًا على اللسان: (1)  7/191 في األصل )شِّ
؛ وفي 7/191؛ واللسان: 3/246؛ ومعجم البلدان: 6/261؛ وي نظر: العين: 11/364التهذيب:  (2)

؛ وفي الفارسيَّة الحديثـة: )كنـَده(: محفـور أو مفصـولر ينظـر: 149؛ وشفاء الغليل: 41التعريب: 
لعربـــي: ؛ وفــي التركيــة الحديثــة: )كنـــْت(: مدينــةر ينظــر: المعجــم التركــي ا495المعجــم الــذهبي: 

3/110. 
 .1/805ينظر: النهاية:  (3)
 .190؛ والقاموس المحيط: 6/371؛ وي نظر: اللسان: 11/243التهذيب:  (4)
بـة: 1/278؛ وقصد السبيل: 13/153التهذيب:  (5) ـل: 22؛ واأللفاظالفارسيَّة المعرَّ ؛ والم عجـم المفصَّ

88. 
؛ واإلتقــــان: 6/39؛ واللســــان: 177ب: ؛ والمعــــرَّ 7/341؛ وي نظــــر: العــــين: 153/ 13التهــــذيب:  (6)

ـــن بـــينِّ َشـــعر الَعنـــزر 2/162؛ وقصـــد الســـبيل: 210 ـــوف  الـــذي يخلـــص  مِّ : هـــو الصُّ ـــزي  ؛ والمِّرعِّ
 )هام (. 177ي نظر: المعرَّب: 

 .2/163؛ وقصد السبيل: 6/402؛ واللسان: 7/198؛ وي نظر: العين: 12/304التهذيب:  (7)
؛ 2/171؛ وقصــــــد الســــــبيل: 6/410؛ واللســــــان: 199؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 6/521التهــــــذيب:  (8)

ل:   .293والمعجم المفصَّ



 ُسور -

ابِر بن عبد هللِا األنصارّيِ  ( قال  : "أ نَّ النَّبيَّ )(1)قال  األزهريُّ نناً عن ج 

ابٌر ُسوراً(( ألصحابِِ : ن ع  ج  قال  أبو العبَّاس: وإنَّما يُرادُ ِمن هذا أنَّ  (2)))قُوُموا لن د ص 

ن ع ُسوراً(، أي: طعاماً د ع ا النَّاس  إليِ  "النَّبيَّ ) ( تكلَّم  بالفارسيَّة )ص 
(3). 

ْيم -  سِّ

والسَّامةُ: قال  األزهريُّعن ثعلب عن النلر: "السَّامةُ: السَّبيكةُ ِمن الذَّهِب، 

ِة.  السَّبيكةُ ِمن الِفلَّ

ةٌ...   وقال  أبو ُعبيٍد: السَّاُم: ُعُروُق الذَّه ب، واحدتُ ُ سام 

ِة بالفارسيَِّة ِسيم، وبالعربيَِّة سام "  .(4)قال  أبو سعيٍد: يُناُل للِفلَّ

ينَاء -  سِّ

ب ٌل، قال: وِسينيِن: : "قال  اللَّيُث: ُطوُرِسين ا: ج   اسُم جبٍل بالشَّاِم. قال  األزهريُّ

ارةٌ، وهو  اُج: قيل: إنَّ ِسين اء  ِحج  جَّ ُ أ عل ُم  –وقال  الزَّ اسُم المكاِن، ف مْن قرأ   –واَّللَّ

اء، فإنَّها ال ت نص ِرف، ومن قرأ ِسين اء، فهي ههنا اسٌم للبُنع ِة، فا  ْحر  زِن ص  س ْين اء على و 

ْمد ودة" ي ْنص ِرف، وليس  في كاِم العرِب فِْعاءُ  بالكسر م 
(5). 

 

  

                                                            

ر ت  (1) ر صـــحابيُّ  بـــن َعمــــرو الخزرجـــي  األنصـــاري 
هــــر ي نظـــر: تهــــذيب 74هـــو جـــابر  بـــن عبـــد  ِّ

 .2/92؛ واألعالم: 1/350التهذيب: 
 .1/822(؛ والنهاية: 7030)الحديث  2/349ينظر: صحيح البخاري:  (2)
؛ وقصـــد 147؛ وشـــفاء الغليـــل: 429/ 6؛ واللســـان: 192؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 13/51التهـــذيب:  (3)

ور( بمعنى: احتفال وضيافة؛ ي نظر: المعجـم الـذهبي: 2/166السبيل:  ؛ وفي الفارسيَّة الحديثة )س 
354. 

بــة: ؛ واأللفــاظ الف6/441؛ وي نظــر: اللســان: 13/113التهــذيب:  (4) ؛ وفــي الفارســيَّة 96ارســيَّة المعرَّ
ــــة؛ ي نظــــر: المعجــــم الــــذهبي:  ــــيم(: تعنــــي: الفِّضَّ ؛ والمعجــــم التركــــي العربــــي: 358والتركيــــة: )سِّ

4/139. 
؛ 6/459؛ واللســـان: 7/103؛ ومجمـــع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآنر للطبرســـي: 13/79التهـــذيب:  (5)

؛ والمعـرَّب والـدَّخيل: 210؛ واإلتقـان: 343دي: وتنوير المقباس مِّن تفسير ابن عبـاسر للفيروزآبـا
199. 



 باب الشني
 

 َشبُّور -

: "الشَّبُّوُر: ش يٌء يُْنف ُ  فيِ ، وليس بعربّيٍ ص حيحٍ "  .(1)قال األزهريُّ

بِّث -  شِّ

بةٌ، ورأيُت البحرانيِّين  بُِث فُمعرَّ ا الب نل ةُ التي يُن اُل لها الّشِ : "وأ مَّ قال  األزهريُّ

ين  ون ها ِسبٌِت بالّسِ ين  ِسيناً، و]الثاُء[يُسمُّ تاًء، وهي بالفارسيَِّة يُناُل لها  (2)والتاِء، قلبُوا الّشِ

مِة"  .(3)ِشِوذٌ بالذَّال الُمعج 

 َشْبَكَرة -

ٌب " ةُ: الع ش ا، وهو ُمعرَّ : "قال  ابُن األعرابّيِ: الشَّْبك ر   . (4)قال  األزهريُّ

 َشذَا -

 ً : "قال الليث: الشَّذ ى أيلا ْرٌب ِمن  السُّفُِن، الواِحد ةُ: ش ذ اةٌ.قال  األزهريُّ  : ل 

عروٌف، ولكنَّ ُ ليس  بعربّيٍ "  .(5)قُلُت: هذا م 

 َشْشقَلة -

ياِرفةُ  قال  األزهريُّ روايةً عن أبي ع مٍرو: "الشَّْشن ل ةُ: كلمةٌ ِحْمي ريَّةٌ ل ه ج  بها ص 

: قد  نَّاه ا ِدين اراً أهِل العراِق في ت ْعييِر الدَّنانيِر، ي نُولون  ش ْشن ْلن اه ا، أي: ع يَّْرن اها، أي: وز 

ةً. ْحل   ِدين اراً، وليسِت الشَّْشنل ةُ عربيَّةً م 

                                                            

ــــحاح: 11/358التهــــذيب:  (1) ؛ 158؛ وشــــفاء الغليــــل:  209؛ والمعــــرَّب:  2/693؛ وي نظــــر: الص ِّ
 .2/178وقصد السبيل: 

 .7/14في األصل )الذَّاَل( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (2)
؛ 169؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 7/14؛ واللســـــان: 209عـــــرَّب: ؛ وي نظـــــر: الم11/337التهـــــذيب:  (3)

 .83واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
؛ واأللفـــــاظ 2/188؛ وقصـــــد الســـــبيل: 385؛ وي نظـــــر: القـــــاموس المحـــــيط: 10/442التهـــــذيب:  (4)

بــة:  ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َشــبك ور(: الَعشــا اللَّيلــي؛ ي نظــر: المعجــم الــذَّهبي: 98الفارســيَّة المعرَّ
367. 

اموس المحــيط: ؛ والقــ7/64؛ واللســان: 532؛ وي نظــر: مقــاييس اللُّغــة: 400-11/399التهــذيب:  (5)
 .2/193؛ وقصد السبيل: 1194



، وق د ش ن ْلتُها، أي:   وى أبو العبَّاِس عن ابِن األ عرابّيِ يُناُل: اشنُل الدَّنانِير  ور 

ا، قلُت: وهذا أْشب  ُ بكاِم العرب " نتُه  ز  و 
(1). 

 اءَشْلحَ  -

اُء: هو السَّيُف بلُغِة أهِل الشَّْحِر وُهم بنقص ى  : "قال  اللَّيُث: الشَّْلح  قال  األزهريُّ

: الشُّْلُح: السُّيوُف الِحد ادُ. وى أبو العبَّاِس عن ابِن األعرابّيِ قال  ِن، ور   الي م 

اء  والشَّْلح  عربيَّةً صحيحةً، وكذلك  التَّْشِليُح  ى الشَّْلح  الذي يتكلَُّم بِ   (2)قُلُت: ما أُر 

رج  علي  قُطَّاُع الطريِق ف س ل بُوهُ ثِي اب  ُ  : ُشلِّح  فُاٌن إذا خ  اِد، س ِمْعتُهم ي نُولون  أهُل السَّو 

وهُ، وأ ْحِسبُها ن ب طيَّةً "  .(3)وع رَّ

 َشْلط -

ْوِف.ق يُن بلُغِة أهِل الج  ّكِ : "قال  اللُّيُث: ش ْلط ا: الّسِ  ال  األزهريُّ

 .(4)قُلُت: ال أدري ما ش ْلط اه، و ما أ راهُ عربيَّاً "

 َشْلق -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ِشْلق التَّالية.

ْلق -  شِّ

ْلُق: شيٌء على ِخْلن ِة السَّ  : "قال  اللَّيُث: الّشِ ك ِة، صغيٌر ل ُ ِرجاِن قال  األزهريُّ م 

بيَِّة. دِّ الع ر  ةِ، وليس  في ح  فد ع، وال ي داِن ل ُ، يكوُن في أنهاِر الب صر   عند ذ نبِِ  كِرجِل الّلِ

: والشَّْلُق  ْحٍض. (5)قال  ْرِب والبلعِ، وليس  بعربّيٍ م   أيلاً ِمن كاِمهم ِمن اللَّ

ْلُق: األ   يُّ ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ قال: الّشِ ِك، وهو الِجّرِ ْنك ِليُس ِمن السَّم 

يُت" والِجّرِ
(6). 

                                                            

؛ وقصــــد 7/111؛ واللســــان: 2/598؛ والجمهــــرة: 5/545؛ وي نظــــر: العــــين: 9/383التهــــذيب:  (1)
 .2/195السبيل: 

؛ ودراســـــاٌت فـــــي اللُّغتـــــين 2/44؛ وقصـــــد الســـــبيل: 4/83؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 4/183التهـــــذيب:  (2)
ريانيَّة والعربية:   .75السُّ

 .7/182؛ واللسان: 513؛ وي نظر: مقاييس اللغة: 4/183التهذيب:  (3)
؛ والمعجـــــــــــم 2/203؛ وقصـــــــــــد الســـــــــــبيل: 7/182؛ وي نظـــــــــــر: اللســـــــــــان: 11/311التهـــــــــــذيب:  (4)

ل:  .309المفصَّ
 .2/203؛ وقصد السبيل: 7/182؛ واللسان: 5/4؛ وي نظر: العين: 8/323التهذيب:  (5)
 80؛ والمعـرَّب والـدخيل فـي العـين:  7/182؛ واللسـان: 5/4 ؛ وي نظـر: العـين:8/323التهذيب:  (6)

 )بحث(.



 ُشوبَق -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ف ْيل ُكون.

  َشْوذَقَة -

بةً، وأصلُها الب ش ْيذ ُق وهي ف ارسيَّةٌ " اُل الشَّْوذ ق ة  ُمعرَّ : "إخ   .(1)قال  األ زهريُّ

  

                                                            

؛ واأللفـــــاظ 7/62؛ واللســـــان: 187؛ والمعـــــرَّب: 2/812؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 8/311التهـــــذيب:  (1)
بــة:  ــوارر ينظــر: قصــد الســبيل: 88الفارســيَّة المعرَّ ــقر أو الشــاهينر والسُّ ــوذَقة : الصَّ -2/166.والشَّ

208. 



اد
 
 باب الص

 

 َصابُون -

 : ٌب "قال  األزهريُّ عروٌف، ُمعرَّ ابُوُن: الذي يُغس ُل بِ  الثِّياُب، م   .(1)"الصَّ

ْحنَاة -  صِّ

يها العرُب:  (2)قال  ابُن هانئ ْحن اةُ فارسيَّةٌ وتُسّمِ : س ِمْعُت أبا زيٍد ينوُل: الّصِ

: وهْل ينُْكُل المْسِلمون   ْحن اةِ؟ فنال  : ))وسن ل  رجٌل الحس ن  عن الّصِ ْير، قال  الّصِ

ير أل جاب  ُ (3)ْحن اة ؟((الّصِ  س ُن، أل نَّها فاِرسيَّةٌ، ولو س ن ل ُ عِن الّصِ : ولْم ي ْعِرْفها الح  ، قال 

"(4). 

 َصْرم -

ْرُم: د ِخيٌل " : "قال  اللَّيُث: الصَّ  .(5)قال  األزهريُّ

 َصْفَصفة -

ف ةُ: د خيٌل في العربيَِّة،  ْفص  ْيبَّةُ التي قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الصَّ وهي الدُّو 

يس ك " ُم الّسِ يها الع ج  تُس ّمِ
(6). 

 َصك   -

ْك، ويجمع ِصكاكاً  ٌب، أصلُ  ج  : الذي يُكتُب للعُْهد ةِ ُمعرَّ : "الصَّكُّ قال  األ زهريُّ

ى ِصكاكاً؛ أل نَّها كانت تخُرُج مكتُوبةً، ومن  الحديُث   (7)وُصكوكاً، وكانِت األرزاق تُسمَّ

كاِك والنُطوِط "في النَّهيِ   . (8)عن ِشراِء الّصِ

 ُصلََّجة -

                                                            

؛ وقصــــد 7/282؛ واللســــان: 217؛ والمعــــرَّب: 2/660؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 12/209التهــــذيب: (1)
 .2/218السبيل: 

ــاه 236هــو عبــد   بــن محمــد بــن هــانر أبــو عبــد الــرحمن النيســابوري اللُّغــوير ت (2) هـــر ي نظــر: إنب
واة:   .2/61؛ وبغية الوعاة: 2/131الرُّ

 .2/15ينظر: النهاية:  (3)
؛ وشفاء الغليل: 7/293؛ واللسان: 216؛ والمعرَّب: 2/58؛ وي نظر: الجمهرة: 4/248التهذيب:  (4)

غارر ينظر: قصد السبيل: 170 م  الص ِّ حناة: إداٌم ي تخذ مِّن السَّ  .2/221؛ والص ِّ
ــــْرم: 7/333؛ واللســـان: 220؛ والمعـــرَّب: 7/120؛ وي نظـــر: العــــين: 12/184التهـــذيب:  (5) ؛ والصَّ

لدر   .2/55أو الجلد  لير المدبول؛ ي نظر: الجمهرة: الجِّ
 .7/364؛ واللسان: 7/89؛ وي نظر: العين: 12/119التهذيب:  (6)
 .2/43(؛ والنهاية: 1528؛ )الحديث 388ينظر: صحيح مسلم:  (7)
؛ وفـــي الفارســـيَّة )جـــ (؛ ي نظـــر: 7/379؛ واللســـان: 212؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 9/428التهـــذيب:  (8)

 .1/356؛ وفي التركية )ج (؛ ي نظر: المعجم التركي العربي: 203ذهبي: المعجم ال



ْول ُج  ، والصَّ ةٌ واِحدةٌ ِمن الن ّزِ ةُ: فِْيل ج  لَّج  : "قال  اللَّيُث: الصُّ ةُ (1)قال  األ زهريُّ : الِفلَّ

ةٌ... ْول ج  ْول ٌج وص  ةٌ ص  يِّدةُ، يُناُل: هذه فِلَّ  الج 

اُن  ْول ج  ً يُعْ  (2)وقال  غيُرهُ: الصَّ ا ةُ على : ع ص  ُب بها الُكر  فُها يُْلر  ط ُف ط ر 

ٌن. تِها فهي ِمْحج  ر  فُها ِخْلن ةً في ش ج  جَّ ط ر  ا التي اْعو  ا الع ص  اّبِ، فن مَّ  الدَّو 

بةٌ " ةُ ُكلُّها ُمع رَّ لَّج  ْول ُج والصُّ اُن والصَّ ْول ج   .(3)قُلُت: والصَّ

 َصلََوات -

: "قال  أبو العبَّاِس في  : (4) {  }قوِل هللِا تعالى:قال  األ زهريُّ ،، قال 

لُوت ا، ونحو ذلك. انيَِّة: ص  : وأ ْصلُها بالِعْبر  اُت: كنائُِس الي هوِد، قال  ل و   الصَّ

س اِجدُ(. اُج: وقُِرئ ت: )وُصلُواٌت وم  جَّ  قال  الزَّ

ابئِين  " لواِت الصَّ واِلُع ص  : ِإنَّها م  : وقيل  قال 
(5). 

 َصْنج -

ةُ، وقال غيره:  يز  ْنُج: الّشِ : "ثعلب عن ابن األعرابي: قال: الصُّ قال  األ زهريُّ

ةٌ. نَّاج  نَّاٌج وص  انٌِج وص  ْنُج: ذو األوتار: الذي يُْلع ُب ب ، والاَِّعُب ب  يُن اُل ل ُ: ص   الصَّ

: هو الذي يكوُن في الدُّفُوِف ونحوِه، فن مَّ  ْنُج العربيُّ ا ذو األ وت اِر وقال  اللَّيُث: الصَّ

ٌب "  .(6)ف هو د ِخيٌل ُمعرَّ

  

                                                            

ل: 10/563التهذيب:  (1)  .325؛ وي نظر: المعجم المفصَّ
ــــــحاح: 6/46؛ العــــــين: 563/ 10التهــــــذيب:  (2) ؛ واأللفــــــاظ 170؛ وشــــــفاء الغليــــــل: 1/325؛ والص ِّ

 .109الفارسيَّة المعرَّبة: 
 .7/384؛ واللسان: 6/46ن: ؛ وي نظر: العي1/563التهذيب:  (3)
 .40سورة الح : مِّن اآلية  (4)
؛ واللســان: 211؛ والمعــرَّب: 2/195؛ وي نظــر: معــاني القــرآن للفــرَّاء: 240-12/239التهــذيب:  (5)

 .169؛ وشفاء الغليل: 210؛ واإلتقان: 7/398
؛ 214؛ والمعـــــــرَّب: 1/545؛ والجمهـــــــرة: 6/46؛ وي نظـــــــر: العـــــــين: 564-10/563التهـــــــذيب:  (6)

 .2/233؛ وقصد السبيل: 7/418واللسان: 



نَّاَرة -  صِّ

ُل المرأةِ، وهو د ِخيٌل، وقال  غيُرهُ:  نَّارةُ: ِمْغز  : "قال  اللَّيُث: الّصِ قال  األزهريُّ

ديدةُ الُمع نَّف ةُ في رأِس " ِل: هي الح   .(1)ِصنَّارةُ الِمْغز 

 َصْولَب -

: "قال  اللَّيُث:  ْوِليب: هو الب ْذُر الذي يُنث ُر على قال  األ زهريُّ ْول ُب: والصَّ الصَّ

ُب عليِ .  األرِض، ثُمَّ يُْكر 

 .(2)قُلُت: وما أراهُ عربيَّاً "

 َصْولَج -

ة.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظة: ُصلَّج 

 َصْولََجان -

ة.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: ُصلَّج 

ْيق -  صِّ

: "قال  اللَّ  ائُل في الهواِء، ويُناُل: قال  األزهريُّ ْيُق:الغُب اُر الج  يُث وغيُرهُ: الّصِ

 ِصْين ةٌ.

 وأنشد  ابُن األعرابّيِ:

ْيقَةٌ   لِّي ُكلَّ يوٍم صِّ

 

اللَةْ   ُل كالظ ِّ  (3)فَْوقِّي تأجَّ

اّبِ.  يُح الُمْنتِن ة، وهي ِمن الدَّو  ْيُق: الّرِ  أبو عبيٍد ع ن أبي زيٍد: الّصِ

بةٌ، أصلُها ِزْين ا بالِعْبرانيَِّة.وقال  بعُلُهم: هي   كلمةٌ ُمعرَّ

يُق: الغُباُر " ْيُق: الصَّوُت، والّصِ اء قال: الّصِ  .(4)س ل مة عِن الفرَّ

  

                                                            

ل: 7/419؛ وي نظر: اللسان: 12/159التهذيب:  (1)  .323؛ والمعجم المفصَّ
 .7/382؛ وي نظر: اللسان: 2/197التهذيب:  (2)
 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (3)
؛ وقصـــــد 7/457؛ واللســـــان: 211؛ والمعـــــرَّب: 2/257؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 9/222ذيب: التهـــــ (4)

 .2/240السبيل: 



اء
َّ
 باب الط

 

ن -  َطاجِّ

ة.  سينتي الكاُم عليها مع لفظة: ط ْنج 

َمة -  َطارِّ

ةُ: بيٌت       ش ٍب، وهي أعجِميَّةٌ "قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الطَّاِرم   .(1)كالنُبَِّة ِمن خ 

َراز -  طِّ

ْعروٌف، وهو الموِلُع الذي تُْنس ُج في   اُز م  ر  : "قال  اللَّيُث: الّطِ قال  األزهريُّ

 الثِّي اُب الِجي اد.

ٌب، وأصلُ ُ التنديُر الُمست وي بالفارسيَِّة، ُجِعل ِت التَّاُء  اُز ُمع رَّ ر  وقال  غيُرهُ: الّطِ

اً:طاءً  سَّاُن يمد ُح ق وم  عر العربّيِ، قال  ح   ، وق د جاء  في الّشِ

لِّ  َرازِّ األَوَّ ن الط ِّ  (2)بِّْيُض الُوُجوهِّ مِّ

وروى ثْعل ٌب عِن ابِن األعرابّيِ قال: الطَّْرُز: الشَّكُل، يُناُل: هذا ِطْرُز هذا، أي  

 . (3)ش ْكلُ ُ"

 َطْرَخة -

: "قال  اللَّيُث:  جِ قال  األزهريُّ ْخر  وِض الواِسِع عند م  ذُ كالح  ٌل يُتَّخ  ةُ منْج  الطَّْرخ 

 ، عِة، وهو د خيٌل، ليسْت بفارسيٍَّة لْكن اء  ُر ِمنها إلى المزر  الن ن اةِ، يجت ِمُع فيها الماُء ثُم يُْفت ج 

ٍة " ْحل  وال عربيٍَّة م 
(4). 

 

                                                            

؛ وشـــــفاء 8/158؛ واللســـــان: 224؛ والمعـــــرَّب: 7/424؛ وي نظـــــر: العـــــين: 13/340التهـــــذيب:  (1)
 .395؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )طاَرم(؛ ي نظر: المعجم الذهبي: 177الغليل: 

 ؛ وفيه: 310ينظر: شرح ديوانه:  (2)
 بِّيُض الوُجوهِّ كريمةٌ أحسابُهم

 

لِّ    ُشمُّ األُنُوفِّ من الطِّ َرازِّ األَوَّ

 
 

؛ وقصــــــد 8/143؛ واللســــــان: 223؛ والمعــــــرَّب: 2/3؛ وي نظــــــر: الجمهــــــرة: 13/178التهــــــذيب:  (3)
 .397؛ وفي الفارسيَّة الحديثة )طراز( بالكسر والفتح؛ ي نظر: المعجم الذهبي: 2/255السبيل: 

؛ 2/257؛ وقصــــــد الســــــبيل: 8/138؛ واللســــــان: 4/216؛ وي نظــــــر: العــــــين: 7/231التهــــــذيب:  (4)
 .111سيَّة المعرَّبة: واأللفاظ الفار 



 طْرَخان -

ان: اسمٌ  ،  قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "ط ْرخ  ُجِل الشَِّريِف بلُغِة أهِل ُخراس ان  للرَّ

اِخن ةُ "  . (1)والجميُع: الطَّر 

 َطَزر -

ُر: هو ]البيت[ : "قال  اللَّيُث: الطَّز  . (2)قال  األزهريُّ يفيُّ  الصَّ

ٌر " ٌب وأْصلُ ُ ت ز   .(3)قلُت: هذا ُمعرَّ

 َطْست -

ل في  ا د خ  ِب الطَّْسُت والتَّْوُر "أبو ُعبيٍد عن أبي ُعبيد ة  قال: وِممَّ كاِم العر 

 .(4)والطاِجُن، وهي فارسيَّةٌ ُكلُّها "

 َطسُّوج -

ْزِن، كنوِلِ : ف ْرب يُون  : "الطَّسُّوُج لمنداٍر ِمن الو  بطسُّوجٍ،  (5)قال  األزهريُّ

ٌب "  .(6)وكاُهما ُمعرَّ

 َطْسق -

 "ق ال  اللَّيُث: الطَّْسُق: ِمكياٌل.

نصوٍر:  ِريبٍة معلومٍة، وليس بعربّيٍ صحيحٍ، وقد جاء  قال  أبو م  الطَّْسُق ِشْب ُ ل 

 .(7)في بعِض األخباِر "

                                                            

؛ 2/256؛ وقصــــــد الســــــبيل: 8/138؛ واللســــــان: 4/216؛ وي نظــــــر: العــــــين: 7/231التهــــــذيب:  (1)
 .111واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 

( والصواب ما أثبتنـاهر اعتمـادًا علـى قصـد السـبيل:  (2) ؛ والمعجـم الـذهبي: 2/259في األصل )النَّْبت 
398. 

 .8/160؛ واللسان: 7/355ي نظر: العين: ؛ و 13/178التهذيب:  (3)
: إنـــاٌء 8/161؛ والمعـــرَّب: واللســـان: 1/434؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 12/274التهـــذيب:  (4) ؛ والطســـت 

ل:  ٌي لغسلِّ األيدي؛ ي نظر: المعجم المفصَّ  .335نحاسِّ
ـل: 10/565التهذيب:  (5) ـفٌ 351؛ وي نظر: المعجـم المفصَّ ـرل الن ِّسـار  ؛ واَلفْرَبي ـون: دواٌء م َلط ِّ نـافٌِّع لعِّ

 . 1126ي نظر: القاموس المحيط: 
؛ 193؛ والقـاموس المحــيط: 8/161؛ واللسـان: 1/327؛ وي نظـر: الصـحاح: 10/565التهـذيب:  (6)

 .2/261وقصد السبيل: 
ــحاح: 8/394التهــذيب:  (7) ؛ 2/261؛ وقصــد الســبيل: 8/162؛ واللســان: 4/1517؛ وي نظــر: الص ِّ

 .113المعرَّبة:  واأللفاظ الفارسيَّة



 ُطْنبُور -

ٌب، وقد استُْعِمل  في لفِظ  : "قال  اللَّيُث: الطُّْنبُور: الذي يُْلع ُب بِ  ُمعرَّ قال  األزهريُّ

 العربيَِّة.

ِل، وهو وقال  أبو حاتٍم ع ِن األصمعّيِ: الطُّْنبُور د ِخيلٌ  م  ، وإِنَّما ُشبِّ  بن ْلي ِة الح 

: ُطْنبُور " ه، ف ِنيل  بالفارسيَِّة: دُْنبِ  ب ر 
(1) . 

 َطْنَجة -

ْدن ا في هذا الباِب أ حُرفاً  قال  األزهريُّ عن باِب الجيِم  والطَّاِء: "وق ْد وج 

ِب  بةٌ، فِمن  المعرَّ لةً، بعُلها: عربيَّةٌ، وبعُلها: ُمعرَّ ة: اسُم ب ل ٍد ُمست ْعم  قولُهم: ط ْنج 

ْعروٍف، وقولُهم: للطَّابق الذي يُنل ى علي  اللَّْحُم: الطَّاِجُن  م 
(2) "(3). 

 َطهْ  -

 : ُجل، قال  جزومةً أنَّ ُ بالحبشيَِّة يا ر  قال  األزهريُّعن اللَّيُث: "ب ل غنا في تفسير ط ْ  م 

اِء، قا رف ان ِمن الِهج  ن قرأ  )ط اه ى( فهما ح  ّبِ وم  ا س ِمع  كام  الرَّ : وب ل غ ن ا أنَّ موس ى لمَّ ل 

ئِْن. وفاً، فنال  هللاُ )طْ ( أي: اْطم  ْيِ  خ  وُف حتى قام  على أصابِع ق د م  هُ الخ   است ف زَّ

ُجُل، يا إِْنس اُن،  : وجاء  في التَّفسيِر: ط : يا ر  اٍء، قال  اُء: ط ْ  حرُف ِهج  وقال  الف رَّ

: وحدثني قيس  )ط ْ ( فنال  ل ُ  (4)عن عاصم عن زّرٍ قال: قرأ  رُجٌل على ابِن مسعوٍد قال 

ُجُل: أليس  أُِمر  أْن ي ط ن  ق د م ُ، فنال  ل ُ عبدُ هللِا: هكذا أقرأنيها  : الرَّ عبدهللُا )ِطِ ( فنال 

 (رُسوُل هللا )

اُء ي ْنط عُها )ط  هـ (. اُء: وكان  الن رَّ  قال  الف رَّ

: ط   : افتِت اُح ُسورةٍ ثُمَّ  (5)وأخب رني الُمنِذريُّ عن الي زيدّيِ  عن أبي حات ٍم قال 

 .(6) {      }(:استنب ل  الكام  فنال للنَّبّيِ )

 

                                                            

؛ واللســـان: 225؛ والمعـــرَّب: 2/726؛ والصـــحاح: 7/472؛ وي نظـــر: العـــين: 14/57التهـــذيب:  (1)
 .175؛ وشفاء الغليل: 8/207

؛ وشــــفاء 8/127؛ واللســــان: 221؛ والمعــــرَّب: 2/615؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 10/633التهــــذيب:  (2)
 .2/246؛ وقصد السبيل: 175الغليل: 

 .8/127؛ واللسان: 2/615؛ وي نظر: الجمهرة: 10/633التهذيب:  (3)
ر ت (4) هــر تهـذيب التهـذيب: 32هو عبد   بن مسعودِّ بن لافل اله ذلير أبـو عبـد الـرَّحمنر صـحابي 

 .4/280؛ واألعالم: 3/267
؛ واألعـالم: 130هــر ي نظـر: نزهـة األلبـاء: 202هو يحيى بن المبار ر عالٌم بالعربيَّـة واألدبر ت  (5)

9/205. 
 .2سورة طه: اآلية  (6)



ُجُل. (1)وقال  ق ت ادة   : ط    بالسُّري انيَِّة يا ر 

ةُ  (2)وقال  سعيدُ بُن ُجب ْيٍر  وِعْكِرم 
ُجُل. وقال الكلبي: نزلت  (3) : هي بالنَّب طيَِّة يا ر 

ُجل. وروى ذلك عن ابن عباس. قلُت: والعمُل على أنهما حرفا هجاء  : يا ر  بلغة عكَّ

 .(4)مثل الم"

 ُطْوبَى -

 : : "قال  هللا جلَّ وعزَّ ، قال  أبو (5){     }قال  األزهريُّ

نَِّة بالِهنديَِّة.. : قيل: ُطوب ى اسُم الج  ْيِب... وقال  : ُطوب ى: فُْعل ى ِمن  الّطِ اق   إْسح 

 

ب ِشيَِّة " : ُطْوب ى: اسُم الجنَِّة بالح   .(6)ُورِوي  عن سعيِد بن ُجب ْيٍر أ نَّ ُ قال 

ْيَطَوى -  طِّ

ى: ل ربٌ  ْيط و  : "الّطِ ى قال  األ زهريُّ زنِِ  نِْين و  عروٌف، وعلى و  ، (7)ِمن الطَّْيِر م 

 وكاُهما د ِخيٌل.

:  وقال  بعُض الُمْحد ثين 

 أََما والذي أرَسى ثَبِّيراً مكانَهُ 

 

ً على نَهرِّ نِّْينََوى   وأَْنبََت زيتُونا

 

                                                            

ـٌر حـافٌ ر ت  (1) ر مفس ِّ هــر ي نظـر: 118هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن َعزيزر أبو الخطَّاب البصـري 
 .6/27؛ واألعالم: 4/540تهذيب التهذيب: 

ر ت (2) ر أبــو عبــد  ر تــابعي  بيــر األســدي  ؛ 2/92هـــر ي نظــر: تهــذيب التهــذيب: 95هــو ســعيد بــن ج 
 .3/145واألعالم: 

ر تــابعٌير ت (3) ؛ 7/263هـــر ي نظــر: تهــذيب التهــذيب: 105هــو عكرمــة بــن عبــد   البربــري  المــدني 
 .5/43واألعالم: 

؛ 312؛ وتنـــوير المقبـــاس: 8/212؛ واللســـان:22/3؛ وي نظـــر: تفســـير الـــرازي: 5/352التهـــذيب:  (4)
 .16/148؛ وروح المعاني: 210واإلتقان: 

 .   29الرََّعد: مِّن اآليةِّ سورة  (5)
؛ 8/234؛ واللســــــان: 19/51؛ وتفســــــير الــــــرَّازي: 226؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 14/39التهــــــذيب:  (6)

 .2/268؛ وقصد السبيل: 210واإلتَقان: 
؛ ونينـوى: قريـة يـونس بـن 2/272؛ وقصـد السـبيل: 8/242؛ وي نظـر: اللسـان: 14/54التهذيب:  (7)

 .5/339دان: (ر ي نظر: معجم البلمتى )



ْيَطَوىلَما  عاَب أَقواٌم َمقالِّي بقَولِّهمْ  لَئِّنْ  ْغُت َعن قَولي َمدَى فِّْنَر طِّ  (1)زِّ

 

ى: ل رٌب ِمن الن طا ِطواُل األْرُجِل.           ْيط و  : الّطِ  وذُِكر  عن بعِلهم أنَّ ُ قال 

 .(2)قلُت: وال أصل  لهذا النوِل، وال نظير  لهذا في كاِم الع رِب"

 َطْيلََسان -

يل: "الطَّْيل س اُن بفتح الاِم ِمن ُ ويُكس ُر، ولم أسمْع  قال  األزهريُّ ننا  عن ابِن ُشم 

ا صارِت  اِن، ولكن لمَّ ْيُسم  ْيُزراِن، والج  ً كالخ  ف ْيِعان بكسِر العيِن، وإنَّما يكوُن م لُموما

ِة. مَّ ل  اللَّ ْدخ  ةُ م  لت عليها الكسر  ةٍ دخ  ك ت ا في مواِلع  كثير  ةُ أُخت يِن واشت ر  مَّ ةُ واللَّ  الكسر 

: الطَّْيل س اُن ل : وأصلُ ُ فارسيم وإِنَّما وُحكي  عن األصمعّيِ أنَّ ُ قال  بّيٍ، قال  يس  بعر 

.  هو ت الشان فنُعِرب 

ْع الطَّْيِلس ان بكْسِر الاِم لغير اللَّيِث "  .(3)قُلُت: ولم أسم 

 َطْيُهوج -

ْلك اِن " باً، وهو ذ ك ُر الّسِ : "الطَّْيُهوج: ط ائٌِر أْحِسبُ ُ ُمعرَّ  .(4)قال  األ زهريُّ

  

                                                            

 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (1)
بيل: 8/242؛ وي نظر: اللسان: 14/54التهذيب:  (2)  . 2/272؛ وقصد السَّ
؛ 8/183؛ واللســـــــان: 3/944؛ والصـــــــحاح: 2/692؛ وي نظـــــــر: الجمهـــــــرة: 12/333التهـــــــذيب:  (3)

ٌر 2/247؛ وقصــد الســبيل: 513والقــاموس المحــيط:  ــَدوَّ واســٌع ال أســفَل لــه ر ؛ والطَّْيَلَســان: كســاٌء م 
ر  ـــن العلمـــاءِّ والمشـــايخِّ ـــه  الخـــواصُّ مِّ ر َيْلَبس  ر لون ـــه أخضـــر  فـــي الغالـــبِّ ـــوفِّ ـــَن الصُّ ـــداه مِّ ل حمت ـــه أوس 

 .113ي نظر: األلفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
؛  193؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 8/210؛ واللســـــان: 2/657؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 6/36التهـــــذيب:  (4)

 .114؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/273وقصد السبيل: 



 باب العني
 

 

ص -  َعامِّ

ْصتُ  : "قال  ابُن الُمظ فَّر: ع م  اِميُز،  الع اِمص   قال  األ زهريُّ واآلِمص  وهو الخ 

 وبعُلهم ينوُل: ع اِميص.

 : ٌب، وقد روى أبو العبَّاِس عن ابِن األعرابّيِ أنَّ ُ قال  قُلُت: الع اِمُص ُمعرَّ

الع ِمُص: الُمول ُع بنكِل الع اِمِص وهو الُهام "
(1). 

 َعَسُطوس -

ان، ويُناُل: هي ق ْيُزر  ةٌ تُْشبِ ُ الخ  ر  ال  األ زهريُّ نناً عن اللَّيِث: "ع س ُطوُس: ش ج 

ى  : ويناُل: ع س ُطوس ِمن ُرؤوِس النَّصار  اِن، قال  رةٌ تكوُن بالجزيرةِ ل يِّن ةُ األْغص  ش ج 

وميَِّة، وأنش د :  بالرُّ

 (2)َعَصا َعَسُطوٍس لينُها واعتِّدَالُها

اُن والع س ُطوسُ ثعلٌب عن   ْيُزر   .(3)والُجن هيُّ " ابن األعرابّيِ: هو الخ 

  

                                                            

؛ واأللفـاظ 1/144؛ وقصد  السـبيل: 9/399؛ واللسان: 1/351؛ وي نظر: العين: 2/59التهذيب:  (1)
ر ي شـَرح رقيقـًار ثـم ي تَكـل  ليـَر مطبـوٍخ وال 12الفارسيَّة المعرَّبة:  ـن لحـم العجـلِّ : طعاٌم مِّ ؛ والعامِّص 

ر ي نظر:  المعجم ا ل: مشوِّيٍ   .16لمفصَّ
 ر وصدر ه : 237لذي الرُّمَّةر ي نظر: ديوان ه:  (2)

فاءِّ كأَنَّهُ   على أمٍر ُمْنقَد ِّ العِّ

 
 
؛ 516؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 9/206؛ واللســـــان: 2/327؛ وي نظـــــر: العـــــين: 3/337التهـــــذيب:  (3)

 .2/291وقصد السبيل: 



 َعْسكر ُمكَرم -

ٌب " عُروٍف، وكن نَّ ُ ُمعرَّ م: اسُم بلٍد م  : "وع ْسك ر ُمْكر   .(1)قال  األزهريُّ

 ُعْصفُر -

ُ، وهي ُمعرَّ  : "قال  اللَّيُث: العُْصفُر: ن ب اٌت ُساف تُ ُ الِجلايْر   . (2)بةٌ "قال  األزهريُّ

لَّْوش -  عِّ

ع م  أنَّ الِعلَّْوش  هو ابُن آوى، وقال   : "وأما علشفإِنَّ ابن  األ عرابّيِ ز  قال  األ زهريُّ

: وقال  الخليُل  : ليس في  (3)اللَّيُث: ع لش لُغةٌ ِحْمي ريَّةٌ، ِمن  الِعلَّْوُش، وهو الِذئُْب، قال 

 ها قبل  الاِم.كاِم العرِب ِشيٌن ب عد  الٍم، ولكن ُكلُّ 

ُجٌل  قُلُت: وقد ُوِجد  في كاِمهم الشيُن بعد  الاِم، قال  ابُن األعرابّيِ وغيُرهُ: ر 

فيفاً "  .(4)ل ْشاٌش، إذا كان  خ 

 َعْنبَسة -

ة. ر   س ينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ق ْسو 

يَسى -  عِّ

ميَِّة إلى  ميم ُعِدل  عن لفظِ  باألعج  اُج: ِعيسى: اسٌم أعج  جَّ : "قال  الزَّ قال  األزهريُّ

ِة والتَّعريِف فيِ ، وِمناُل  هذا البن اِء، وهو غيُر مصروٍف في المعِرف ِة الجتِماعِ العُجم 

ِرُف  اشتِن اقِ  من كاِم العرِب أنَّ ِعيس ى فِْعل ى، ف األ ِلُف ت ْصلُُح أْن تكون   للتَّنْنِيِث فا ت ْنص 

ْعِرف ٍة وال ن ِكرةٍ، ويكوُن اشتِن اقُ ُ ِمن ش يئ يِن:   في م 

ي اس ةُ، فنُِلب ِت الواو ياًء النِكس ار ما  ُر ِمن  الع ْوِس وهو الّسِ أحدُهما الع ي ُس، واآلخ 

 ق ْبل ها.

ا اسُم نبّيِ هللِا ) عدُوٌل ع ن إْيُسوع، كذا ينولُ فن مَّ  .(5)أ هُل السُّريانيَِّة " ( ف م 

 

                                                            

 .209-9/208؛ وي نظر: اللسان: 3/303التهذيب:  (1)
؛ 2/294؛ وقصــــــد الســــــبيل: 9/242؛ واللســــــان: 2/335؛ وي نظــــــر: العــــــين: 3/331التهــــــذيب:  (2)

 .115واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
لــم  (3) ــع  عِّ ــن أئِّمــة اللغــة واأَلدبر وواضِّ ر أبــو عبــد الــرَّحمنر مِّ هــو الخليــل  بــن أحمــد الفراهيــدي  األزدي 

 .3/241نباه الرواة: ؛ وا  45هـر ي نظر: نزهة األلباء:  175الَعروضر ت 
 .9/353؛ واللسان:1/256؛ وي نظر: العين: 430-1/429التهذيب:  (4)
ـــــرآنِّ وا ِّعرابـــــه: 3/94التهـــــذيب:  (5) ـــــحاح: 1/353؛ وي نظـــــر: َمعـــــاني الق  ؛ واللســـــان: 3/955؛ والص ِّ

؛ وَأســماء  األنبيــاءِّ وصــفات هم فــي 1/594؛ والتحريــر والتنــوير: 2/307؛ وقصــد الســبيل: 9/497
صــــالح مطــــر عبــــد   اللــــويزير رســــالة ماجســــتيرر بإشــــراف:  –دراســــة دالليــــة  –آن الكــــريم القــــر 

بيةر جامعة الموصل )  .93م(: 2001هـ/1422د.خزعل فتحي زيدانر كلية الترَّ



 

 باب الفاء
 

 فَالُوذ -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: فُوالذ.

ي   -  فَامِّ

اً "      بيَّاً مْحل  ، قُلُت: ما أ راهُ ع ر  : السُّكَِّريُّ  .(1)قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الف اِميُّ

 فَانِّيذ -

: "الف انِيذُ: الذي  ٌب "قال  األ زهريُّ يُْؤك ُل، وُهو  ُحْلٌو، ُمعرَّ
(2). 

ان -  فِّجَّ

 : اِجين، قال  انةُ: إناٌء ِمن ُصْفٍر، وجمعُها ف ج  : "قال  اللَّيُث: الِفجَّ قال  األزهريُّ

اُن ِمند اٌر أل هِل الشَّاِم في أرليهم.  والِفجَّ

ٌب، وِمنهُ  اِن، وهو ُمعرَّ ُل قُلُت: هو ِمْند اٌر للماِء إذا قُِسم  بالِفجَّ ان، واألوَّ م ي نُوُل: فِْنج 

 .(3)أفصُح "

 فَخ   -

ِم. ٌب، وهو ِمن كاِم الع ج  : "قال  اللَّيُث: الف  ُّ ُمعرَّ  قال  األ زهريُّ

: الطَّْرق  " ي الف  َّ ُب تُسّمِ  .(4)قُلُت: الع ر 

  

                                                            

: هــو الــذي 2/325؛ وقصــد الســبيل: 10/355؛ وي نظــر: اللســان:  15/573التهــذيب:  (1) ر والفــامي 
 .367ي نظر: الم غر ِّب: ي سمي ِّهِّ العوام البيَّاعر 

؛ والقــاموس المحــيط: 255؛ والمصــباح المنْيــر: 10/334؛ وي نظــر: اللســان: 14/438التهــذيب:  (2)
 .2/326؛ وقْصد  السبيل: 317

؛ 198؛ وشـفاء الغليـل: 10/186؛ واللسـان: 249؛ وي نظر: المعـرَّب: 114-11/113التهذيب:  (3)
 .121واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 

؛ وقصـــد 201؛ وشـــفاء الغليـــل: 10/197؛ واللســـان: 4/114؛ وي نظـــر: العـــين: 7/11التهـــذيب:  (4)
 .2/327السبيل: 



ين -  فَدَّادِّ

فاء  قال  األ زهريُّ في تعنيبِ  على حديِث النَّبّيِ ) ة  في  (: ))إنَّ الج  والن ْسو 

)) ف فةٌ واِحدُها ف دَّاٌن ُمش دَّدةً، وهي (1)الف دَّاِدين  ، "قال أبو ُعبيٍد: قال  أبو ع مٍرو: هي ُمخَّ

ُث بها.  الب ن ُر التي يُحر 

ُب ت عِرفُها، إِنَّما  وقال  أبو ُعبيٍد: ليس  الف د اِديُن ِمن هذا في شيٍء، وال كانِت الع ر 

وِم وأهِل  ِت الشَّاُم بعد  النَّبّيِ )هذِه للرُّ (، ولكنَّهم الف دَّادون  بتشِديد الشَّاِم، وإِنَّما افتُِتح 

 الدَّال، واِحدُُهم ف دَّادٌ.

واِشيهم، وما  : وهم الذين  ت ْعلُو أصواتُهم في ُحروثِهم وأمواِلهم وم  وقال  األصمعيُّ

 يُعاِلُجون  بها...

: الُمكِثُرون  ِمن  اإلبِِل الذين  وكان  أبو ُعبيدة  ينوُل غير  ذلك  كن نَّ ُ قال: الف دَّادُون 

، وهم مع هذا ُجفاةٌ  ي مِلُك أحدُهم الِمئ ت ْيِن ِمن اإلبِِل إلى األ ِلِف يُناُل ل ُ: ف دَّادٌ إِذا بل غ  ذلك 

 أهُل ُخي اء.

 .(2)قال  أ بو ُعبيٍد: وقوُل أبو ُعبيدة  هو الصَّواُب ِعندي "

 فَُرانِّق -

ٌب، وقال  ابن دُريٍد: فُرانُِق قا انُِق: د ِخيٌل معرَّ ل  األزهريُّ روايةً عن اللَّيِث: "فُر 

 .(3)الب ريِد ف ْروان   "

 فَْربَيُون -

 تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: ط سُّوج.

 

 

 

 

 

                                                            

 .2/349(؛ والنهاية: 4387)الحديث  3/182ينظر: صحيح البخاري:  (1)
؛ وشـــفاء الغليـــل: 202-201؛ 10؛ واللســـان: 245؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 74-14/73التهـــذيب:  (2)

 .2/327ل: ؛ وقصد السبي197
؛ وقصـــد 10/253؛ واللســـان: 2/808؛ والجمهـــرة: 5/263؛ وي نظـــر: العـــين: 9/416التهـــذيب:  (3)

ر  النـاَس بـهِّر 2/328السبيل:  : حيواٌن شبيٌه بـابنِّ آوىر يصـيح  بـيَن يـدي األسـدِّ كأنَّـه  ي نـذِّ ؛ والف رانِّ  
 .2/662ي نظر: الجمهرة: 



 فِّْردَوس -

: لَّ وع زَّ اُج في ق وِل هللِا ج  جَّ : "قال  الزَّ  }قال  األزهريُّ         

   } (1)... 

، وهو البُست اُن، كذلك جاء  في التفسير، وقد         : والِفْرد وُس أصلُ ُ ُروميم أُعِرب  قال 

ى الموِلُع الذي فيِ  ك ْرٌم: فِرد وساً، وقال  أهُل اللُّغِة:  : الِفْرد وُس ت عِرفُ ُ الع رُب، ويُسمَّ قيل 

 كٌَّر وإنَّما أُنِّث  في قوِلِ  : } الِفرد وُس ُمذ          

    }  ... نَّة  ؛ أل نَّ  ع ن ى بِ  الج 

ً ِمن النَّبِت، وقيل: هو  : الِفْرد وُس: األ وِديةُ التي تُنبُت ُلروبا اُج: وقيل  جَّ قال  الزَّ

وميَِّة،  ننوٌل إلى لفِظ الع ربيَِّة.بالرُّ  م 

: والِفرد وُس أيلاً بالسُّريانيَِّة كذا لفظ ُ فِْرد وس.  قال 

. سَّان  : ولم نجْده في أ شعاِر العرِب إاِلَّ في ِشْعِر ح   قال 

ُع ُكلَّ ما يكوُن في البُستاِن؛ أل نَّ  عند  أهِل كّلِ  ِنينتُ ُ أ نَّ ُ البُست اُن الذي ي جم  : وح  قال 

 ِة كذلك.لُغ

:  (2)وقال  ابُن األ نب ارّيِ  سَّان  ا ي دُلُّ أ نَّ الِفْرد وس  بالعربيَِّة قوُل ح   : وِممَّ

دٍ   وإِّنَّ ثَواَب هللاِّ ُكلَّ ُموح ِّ

 

ن الفِّْردَوسِّ فيها يُخلَّدُ   نَاٌن مِّ  (3)جِّ

اُء: قال  الكلبيُّ بإْسنادِه: الِفْرد وُس: البُست اُن   اُء: ... وقال  الفرَّ وم، وقال  الف رَّ بلُغِة الرُّ

. ي البُستان  الذي فيِ  الك ْرُم: الِفرد وس   هو عربيم أيلاً، والعرُب تُسّمِ

 

 

 

                                                            

 .11سورة المتمنون: اآلية  (1)
ر كـان مـن أعلـم النـاس بـالنحو واألدب  (2) هو أبو بكر محمـد بـن القاسـم  بـن محمـٍد بـن بشـار األنبـاري 

نبـــــاه الـــــرواة: 197هــــــر ي نظـــــر: نزهـــــة األلبـــــاء:  328وأكثـــــر حفظـــــًا لـــــهر ت  ؛  206-3/201؛ وا 
 .6/16واألعالم: 

 .150ي نظر:شرح ديوانه:  (3)



يُّ   .(2): الِفْرد وُس أصلُ  بالنَّبطيَِّة فِرد اس ا "(1)وقال  السُّدِّ

 فِّْرَزان -

ٌب، وجمعُ ُ  نجِ ُمع رَّ اُن: الشَّطر  : "فِْرز  اِزيُن "قال  األزهريُّ الف ر 
(3). 

  

                                                            

ير تـــابع (1) ـــد ِّ ر تهـــو إســـماعيل بـــن عبـــد الـــرَّحمن السُّ ـــَيرِّ هــــر 128ٌي صـــاحب  التفســـير والمغـــازي والس ِّ
 .1/313؛ واأَلعالم: 1/199ي نظر: تهذيب التهذيب: 

ــــــهِّ: 152-13/150التهــــــذيب:  (2) ــــــرآن وا عراب ؛ 2/548؛ والجمهــــــرة: 3/257؛ وي نظــــــر: معــــــاني الق
 .217-10/216؛ واللسان: 241والمعرَّب: 

؛ وقصـــد 10/220؛ واللســـان: 166لمعـــرَّب: ؛ وا362/ 7؛ وي نظـــر: العـــين: 13/288التهـــذيب:  (3)
بيل:   .118؛ واأَللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/331السَّ



 فِّْرَعون -

: الِفْرع وُن بلُغِة النبط: التِّمس اُح " : "قيل   .(1)قال  األزهريُّ

ْند -  فِّرِّ

ْشيُ ُ. ٌب، اسُم ث وٍب، وفِِرْندُ السَّيِف و  : "قال  اللَّيُث: فِِرْند: د ِخيٌل ُمعرَّ  قال  األزهريُّ

اؤهُ  ْوه ُرهُ وم  الذي يجري في ، وطرائِنُ ُ يُناُل لها الِفِرْندُ وهي قُلُت: فِِرْندُ السَّيِف ج 

 .(2)س ف اِسنُ ُ "

 فُْستُقَة -

ساتِق.  سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: م 

 فِّْلج -

: ))أنَّ ُ بع ث  ُحذيف ة   ، وُعثمان  بن  (3)قال  األزهريُّ في ت عنيِبِ  على حديِث ُعمر 

ا الِجْزي ة  على أ هِلِ (( (4)ُحن يف  اِد، ف ف ل ج   .(5)إلى السَّو 

 : ا، يعني: ق س ما الِجْزية  عليهم، قال  : ق ولُ : ف ل ج  "قال  أبو ُعبيٍد: قال  األصمعيُّ

، يُناُل ل ُ  : وأصلُ  ُسري انيُّ وأصُل ذلك  ِمن  الِفْلجِ، وهو الِمكي اُل الذي يُنال ل ُ الِفاِلُج، قال 

: فاِلٌج وفِْلٌج "بالسُّريان ب  فنيل  يَِّة: فاِلغ اء، ف عُّرِ
(6). 

  

                                                            

؛ وقصـــــد 10/24؛ واللســـــان: 246؛ والمعـــــرَّب: 2/593؛ وي نظـــــر: الجمهـــــرة: 3/365التهـــــذيب:  (1)
ر ي نظـر: ؛ وفِّرعون: لقٌب لك ل ِّ َمن َملـَ  مِّصـَرر ومنـه صـار ع نوانـًا للتَمـرُّد والت2/333السبيل:  كبُّـرِّ

 .1/353روح المعاني: 
؛ والقــام وس 10/252؛ واللســان: 243؛ والمعــرَّب: 8/103؛ وي نظــر: العــين: 14/245التهــذيب:  (2)

ــــه  التــــي هــــو فيــــهر ي نظــــر: الجمهــــرة: 2/335؛ وقصــــد الســــبيل: 291المحــــيط:  ــــق ه : طرائِّق  ؛ وَسفاسِّ
2/752. 

ر ت (3) ؛ 1/454هــــر ي نظـــر: تهذيبالتهـــذيب: 36هـــو حذيفـــة  بـــن  الَيَمـــانِّ بـــن جـــابر الَعبســـير صـــحابي 
 .2/180واألعالم: 

ر ت (4) ر صـحابي  نيفِّ بنِّ وهبِّ األنصـاري  اآللوسـي  ؛ تهـذيب 4/365هــر ي نظـر: 41هو ع ثمان  بن  ح 
 .4/365؛ واألعالم: 4/74التهذيب: 

 .2/390ينظر: الن ِّهاية:  (5)
ــــــي 10/313؛ واللســــــان: 5/312؛ والمحكــــــم: 250؛ ي نظــــــر: المعــــــرَّب: 11/86التهــــــذيب:  (6) ر وف

ــرنِّ أو العــاجر ي نظــر: المعجــم الــذهبي:  الفارســيَّة الحديثــة: )بــالغ (: كــأس  الخمــرةِّ المصــنوع مــن الَق
139. 



 فُْندَاق -

باً" : "قال  اللَّيُث: الفُند اُق: هو صحيفةُ الكتاب، قُلُت: أْحِسبُ ُ ُمعرَّ  .(1)قال  األزهريُّ

 فَْنَزج -

ُج: الدَّْست ب ْندُ  ْقص  المجوِس (2)روى األزهريُّ عن ابن دريد: "الف ْنز  إذا ، يعني ب  ر 

اج: ، وأنشد  قول  العجَّ  أخذ  بعُلهم ي د  بعٍض، وهم ي رقُُصون 

 (3)َعْكَف النَّبيطِّ يَْلعَبُوَن الفَْنَزَجا

 . ب  كان بالفارسيَّة، ف عُّرِ ى ب نج  ُج لُعب ةٌ لُهم تُسمَّ يِت: الف ْنز  ّكِ  وقال  ابُن الّسِ

ُج: ل ِعُب النَّبيِط إذا   .(4)ب ِطروا "وقال  ابُن األعرابّيِ: الف ْنز 

 فُْهر -

: "وفي حديِث ع ِلّيٍ  : كن نَُّكم  (5)قال  األزهريم أ نَّ ُ ))رأى ق وماً س د لوا ثي اب هم، فنال 

رُجوا ِمن فُْهِرِهم((  .(6)اليهودُ خ 

اِسِهم الذي يجت ِمعون   وِلُع ِمْدر  ُجوا ِمن فُْهِرهم((، هو م  ر  قال  أبو ُعبيٍد: قولُ : ))خ 

 يُصلُّون  فيِ . فيِ  كالعيدِ 

ب ْت بالفاِء، وقيل:فُْهر" : وهي كلمةٌ ن ب طيَّةٌ أو ِعبرانيَّةٌ، أصلُها بُْهر ف عُِرّ  .(7)قال 

س -  فِّْهرِّ

ُع في  الُكتُُب. : "قال  اللَّيُث: الِفْهِرُس: الِكتاُب الذي تُجم   قال  األزهريُّ

ٌب " ْحٍض، ولكنَّ ُ ُمعرَّ  .(8)قلُت: وليس  بع ربيٍّ م 

 

                                                            

 .2/344؛ وقصد السبيل: 10/334؛ واللِّسان: 245؛ وي نظر: المعرَّب: 9/412التهذيب:  (1)
 .271ر 121الفارسيَّة الحديثة: )دست ب َيدر وَبْند ب رَباط(ر ي نظر: المعجم الذهبي:  في (2)
 .103تقدم تخريجه في:  (3)
؛ وشــفاء 10/334؛ واللســان: 237؛ والمعــرَّب: 2/805؛ وي نظــر: الجمهــرة: 11/248التهــذيب:  (4)

 .33؛ والمعرَّب والدَّخيل: 199الغليل: 
ر رابــع  الخلفــاء الراشــدينر تهــو علــي  بــن  أبــي  (5) هـــر 40طالــب بــن عبــد المطلــب الهاشــمي  الق رشــي 

 .510-2/507ي نظر: اإلصابة: 
 .2/401ينظر: النهاية:  (6)
 .2/347؛ وقصد السبيل: 10/341؛ واللسان: 1/117؛ وي نظر: الجمهرة: 6/282التهذيب:  (7)
؛ 204؛ وشـفاء الغليـل: 522المحـيط: ؛ والقاموس 10/343؛ وي نظر: اللسان: 6/521التهذيب:  (8)

بيل:   .2/347وقصد السَّ



 فَُوط -

نِد، الواِحدةُ فُوطة، وهي  ُط: ثياٌب تُجل ُب ِمن  الّسِ : "قال  اللَّيُث: الفُو  قاًل األ زهريُّ

. آِزر   ِغاٌظ قِصاٌر تكوُن م 

اً  ط ، ورأيُت بالكوف ِة أُُزر  ْع في شيٍء ِمن كاِم العرِب العاربِة الفُو  قُلُت: لم أْسم 

الون   مَّ طَّطةً يشت ِريها الج  د ُم ف يتَِّزرون  بها، الواِحدةُ فُوطة، قال: فا أ دري أ عربيُّ ُمخ  والخ 

 .(1)أم ال؟ "

 فُوالذ -

اُص الحديِد المننَّى  ٌب، وهو ُمص  ديِد فهو ُمعرَّ ا الفُوالذُ ِمن الح  : "وأمَّ قال  األزهريُّ

ب ثُ ُ، وكذلك الف الُوذُ  ى ِمن لُّبِ الِحنط ِة وهو  (2)خ  ٌب أيلاً "الذي يُؤكل يُس وَّ  .(3)ُمعرَّ

 فَْيج -

قال  األ زهريُّ نناً عن اللَّيث: "الف اِئُج ِمن  الف يِج، كن نَّ ُ ُمشت ٌق ِمن  الفارسيَِّة، وهو 

 .(4)رُسوُل السُّلطاِن على ِرْجِلِ ، والفُيُوُج: جماعة"

 فَْيلَُكون -

: الف ْيل ُكوُن: الشُّوب ُق   .(5)"ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ قال 

ع اً " باِن م   .(6)قلُت: و هما ُمعرَّ

  

                                                            

؛ ومعجم عطيـة فـي 10/349؛ واللسان: 245؛ والمعرَّب: 2/290؛ والجمهرة: 14/37التهذيب:  (1)
ْئـــزرر ي نظـــر: المعجـــم التركـــي 119العـــامي  والـــدَّخيل:  ؛ وفـــي التركيـــة الحديثـــة: )ف وطـــة( بمعنـــى مِّ

 .2/50العربي: 
ـكيت: 14/432التهذيب:  (2) ؛ واللسـان: 247؛ والمعـرَّب: 308؛ وي نظر: إصالح المنط ر البـن الس ِّ

 .121؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/325؛ وقصد السبيل: 10/318
 .317؛ والقاموس المحيط: 10/318؛ وي نظر: اللسان: 433-14/432التهذيب:  (3)
ــــارابي: 2/447رة: ؛ والجمهــــ6/189؛ وي نظــــر: العــــين: 11/212التهــــذيب:  (4) ــــوان األدبر للف ؛ ودي

 .10/344؛ واللسان: 243؛ والمعرَّب: 3/299
ـــــاموس المحـــــيط: 10/256التهـــــذيب:  (5) ؛ والمعجـــــم 2/208؛ وقصـــــد الســـــبيل: 826؛ وي نظـــــر: الق

ل:   .314المفصَّ
ــوَب : 2/351؛ وقصــد الســبيل: 10/324؛ وي نظــر: اللســان: 10/256التهــذيب:  (6) ؛ والفيلكــون والشُّ

ير ي نظر: القاموس المحيط: ه ر أو الَبردِّ  .876ر 826ما َخَشَبة  الَخبَّازِّ



 باب القاف
 

 قَاُطول -

وِلٌع يُمِكُن أْن يُكون  عربيَّاً، فاُعوالً  : "قال  ابُن دُريٍد: الن اُطوُل: م  قال  األزهريُّ

 . (1)ِمن  الن ْطِل، وهو الن ْطُع "

ة -  قَاقُزَّ

ةُ:  : "قال  اللَّيُث: الن اقُزَّ بةٌ، قال  األزهريُّ ِة، ويُناُل إنَّها معرَّ بةٌ دون  الن ْرقار  ْشر  م 

ا ي رجُع إلى بناِء ق ن ز   رفيِن ِمثل ين، ِممَّ ا يفِصُل أ ِلٌف بين  ح  وليس في كام العرِب ِممَّ

 : ، قال  ى أسماِء الع واّمِ ا بابل فهو اسُم بلدةٍ، وهو اسٌم خاٌص ال يجري مْجر  ون حوهُ، وأمَّ

ةِ.وقد قال  بعُض العر ةٌ للن اقُزَّ  ِب: قاُزوز 

ةٌ  ةٌ وقاُزوز  ةُ في  لُغاِت الع رِب هي ق اقُوز  ال ف ِت الع امَّ وقال أبو ُعبيد في باِب ما خ 

ةً " ى ق اقُزَّ  .(2)للَّتي تُسمَّ

 قَالَب -

ن ينوُل: ق اِلب"  .(3)قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الن ال ُب د ِخيٌل، ومنُهم م 

 قَالُون -

: "ُروي  عن علّيٍ ) ً قال  األزهريُّ ا يح  ( أ نَّ ُ: ))س ن ل  ُشر 
عِن امرأةٍ ُطلِّن ْت،  (4)

ٍة  يٌح: إِْن ش ِهد  ثاُث نِْسو  اٍت في شهٍر واحٍد، فنال  ُشر  فذ ك رْت أنَّها حالْت ثاث  حيل 

ن ْت في ُكّلِ شهٍر  ، فالنول قولُها، فنال  ِمن بِط انِة أهِلها أنَّها كانْت ت حيُض قبل  أْن ُطلِّ كذلك 

م  هللاُ وجه  ُ: ق الُون((  .(5)ع ليم كرَّ

ْبت  " وميَِّة: أص   .(6)قال  غيُر واحٍد ِمن أهِل العلِم: ق الُون بالرُّ

                                                            

ـــــــدان:  2/292؛ وي نظـــــــر: الجمهـــــــرة:  17/248التهـــــــذيب:  (1) ؛ واللســـــــان:  4/297؛ ومعجـــــــم البل
ريانية والعربيَّة:  11/230  .112؛ ودراساٌت في اللُّغتين السُّ

؛  11/152؛ واللســــان:  273؛ والمعــــرَّب:  5/13؛ وي نظــــر: العــــين:  262-8/261التهــــذيب:  (2)
 .151؛ والمعرَّب والدَّخيل:  211وشفاء الغليل: 

؛ والقالــب: هــو الشــيء  الــذي  11/273؛ واللســان:  5/172؛ وي نظــر: العــين:  9/176التهــذيب:  (3)
ر فيكون  مثااًل لما ي صال م  .1/402نهار ينظر: الجمهرة: ت فرل فيه الجواهر 

ـن أصـحاب علـيٍ  ) (4) ـريح  بـن هـانر بـن يزيـد الحـارثير تـابعٌي مِّ هــر ي نظـر: تهـذيب 78(ر تهو ش 
 .3/237؛ واألعالم:  2/493التهذيب: 

 .2/487ينظر: النهاية:  (5)
 .210؛ وشفاء الغليل:  11/292؛ واللسان:  277؛ وي نظر: المعرَّب:  9/154التهذيب:  (6)



 

 قَبَّان -

ٌب " بيم أْم ُمع رَّ ُن ب ، ال أدري أع ر  : "النبَّاُن: الذي يُوز   .(1)قال األزهريُّ

 قَْبج -

رواية عن اللَّيِث في مادة: )ق ج ب(: "استُْعِمل  ِمن ُ الن ْبُج وهو قال  األزهريُّ 

ٌب"  .(2)ُمعرَّ

ْيد -  قََرامِّ

اِت،  ام  اِميدُ في كاِم أهِل الشَّاِم آُجرُّ الحمَّ قال  األزهريُّ نناً عن األصمعّيِ: "الن ر 

وميَِّة قِْرِميد ى" : هي بالرُّ  .(3)وقيل 

 قُْردَُمانيَّة -

: "قال شمر فيما قرأُت بخط  النُردُمانيَّة، قال  بعُلهم: ِساٌح كانِت قال   األزهريُّ

. ون  ُ ك ْردماْند، أي: ُعِمل  وبني  ةُ ت دَِّخُرها في خزائِنِها، يُسمُّ  األكاِسر 

: ابُن األ عرابّيِ: ]أراها[  (4)قلُت: وهذا حكاهُ أبو عبيٍد عِن األصمعّيِ، وقال 

 ت  لبيد:فارسيَّةً، وأنشد  بي

 فَْحَمةً ذَْفراَء تُْرتَى بالعَُرى

 

ً كالبََصلْ   ً وتَركا  (5)قُْردُمانيَّا

  

 .(6)ويُناُل: النُردُمانيَّةُ: الدُّروُع الغليظةُ مثل الثوب الُكْردُوانّي"

 

                                                            

؛ وفــي  208؛ وشــفاء الغليــل:  11/26؛ واللســان:  275؛ وي نظــر: المعــرَّب:  9/196التهــذيب:  (1)
( ؛ ينظــــر: األلفــــاظ التركيــــة فــــي مختلــــف اللهجــــاتِّ العربيَّــــةر شــــامل فخــــري Kabbanالتركيــــة )

م(: 1985العالفر أطروحة دكتوراهر بإشراف: د. محـرم أيـركنر كليـة اآلدابر جامعـة إسـطنبول )
9. 

ـــْب   طـــائِّر  11/8؛ واللســـان:  261؛ والمعـــرَّب:  5/6؛ وي نظـــر: العـــين:  8/307التهـــذيب:  (2) ر والَق
 .11/8الَحَجلر ي نظر: اللسان: 

 .11/132؛ واللسان:  254؛ والمعرَّب:  2/807؛ وي نظر: الجمهرة:  9/410التهذيب:  (3)
 في األصل )أراه( والصواب ما أثبتناه. (4)
 .146ينظر: ديوانه:  (5)
؛ وشــفاء  11/97؛ واللســان:  252؛ والمعــرَّب:  2/692؛ وي نظــر: الجمهــرة:  9/411التهــذيب:  (6)

 .124؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  208الغليل: 



ْيط -  قِّْرطِّ

اد  لنا بِنْرِطيٍط، أي: بِش يٍء   ي سيٍر.قال  األزهريُّ نناً عن ابِن دُريٍد: "يُناُل: ما ج 

 .(1)قُلُت: وليس  في كاِم العرِب: فِْعلْيٌل "

لَّ  -  ىقِّرِّ

ُم ِمن قِِرلَّى((، و))أ ْخط ُف  : "الِنِرلّى: طائٌِر،  ومن األمث اِل: ))أ حز  قال  األزهريُّ

 .(2)ِمن قِِرلَّى((، و))وأ ْحذ ُر ِمن قِِرلَّى((

الِجْرِم، س ِريُع الغ ْوِص، حديدُ يُناُل: إنَّ ِقِرلَّى طيٌر ِمن ب ن اِت الماِء صغيُر 

ْفِرفاً على وْجِ  الماِء على جانٍب فيِ ، يهوي بإحدى ع ْين ْي  إلى  االختطاِف، ال يُرى إالَّ ُمر 

اً. ذ ر  ى في الهواِء ح  ع اً، ويرف ُع األُخر   ق ْعِر الماِء ط م 

اعِ ابنِة الُخّسِ  ِذراً كالِنِرلَّى، (3)وُروي  في أْسج  ْيراً تد لَّى،  : ))ُكن ح  إن رأ ى خ 

لَّى((. اً ت و   وإْن رأ ى ش رَّ

بيَّاً " : ما أ رى قِِرلَّى ع ر   .(4)وقال  األزهريُّ

 قِّْرَماز -

: "أنش د  ش ِمٌر لبعِض األعراب:  قال األزهريُّ

ن آَرابِّهِّ   جاَء من الدَّهنَا ومِّ

 ال يَأُْكُل القِّْرَماَز في صنَابِّهِّ  

ْغفِّ   واَء الرُّ  َمْعُجوذَابِّهِّ وال شِّ

 إالَّ بَقَايا فَْضلِّ َما يُْؤتَى بِّهِّ  

بَابِّهِّ   ن ضِّ ن اليَرابيعِّ ومِّ مِّ
(5) 

ٌب "  ، وهو ُمعرَّ ر  اِز: الُخبز  المحوَّ أراد  بالِنْرم 
(6). 

                                                            

 .11/116؛ واللسان:  2/637؛ وي نظر: الجمهرة:  17/223التهذيب:  (1)
؛  1/288؛ ومجمــــع األمثــــال:  1/396ي نظــــر: كتــــاب جمهــــرة األمثــــالر ألبــــي هــــالل العســــكري:  (2)

 .1/62والمستقصى في أمثالِّ الَعرب: 
هي هند بنت الخ سَّ بن حابس اإلياديةر ت لَّقب  بالزرقاءر جاهليةر ينظر: أعالم النساءر لعمر رضـا  (3)

 .5/231كحالة: 
 .211؛ وشفاء الغليل:  11/130؛ واللسان:  266؛ وي نظر: المعرَّب:  9/85التهذيب:  (4)
 لم نهتدِّ إلى قائلِّهِّ. (5)
 .11/133؛ وي نظر: اللسان:  9/399التهذيب:  (6)



 قَز   -

بةٌ. عروٌف، كلمةٌ ُمعرَّ : م  : "قال  اللَّيُث: الن زُّ  قال األزهريُّ

ى ِمن ُ   .(1)اإلبريس م "قلُت: هو الذي يُسوَّ

 قَْسَوَرة -

ا قوُل هللا ) : "وأ مَّ ، فند اخت ل ف  أهُل :) {   } (2)قال  األزهريُّ

ةُ عن  وى س ل م   التَّفسيِر في ، ف ر 

اةُ، قال: وقال  الكلبيَّ بإسنادِه: هو األ س دُ. م  رةُ: الرُّ : الن ْسو  اِء أنَّ ُ قال   الفرَّ

: وحدَّث ني أبو األحوِص  ة  قال: قيل  (4)عن سعيد بن مسروٍق  (3)قال  عن ِعكِرم 

اةُ، واألسدُ بلسان الحبشة ع ْنب س ة  م  ةُ الرُّ ر  : الن ْسو  بشِة، فنال  رةُ بلسان الح  ل : األسدُ الن ْسو 
(5) "(6). 

ي -  قَشِّ

مثُل رُجٍل د عّيٍ، قال ، (7)قال األزهري: "أبو ُعبيدة عن األصمعّيِ: ِدْره ٌم ق ِشيم 

: كن نَّ ُ إعراُب قاِشي"  .(8)األصمعيُّ

 قَْفش -

لِّْف  ، ومن ُ خبُر عيسى: ))أنَّ ُ لم يُخ  : الن ْفُش: الُخفُّ "ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ قال 

 .(9)إالَّ ق ْفش يِن وِمْخذ ف ةً((

                                                            

؛  11/152؛ واللســــــان:  273؛ والمعــــــرَّب:  3/891؛ وي نظــــــر: الصــــــحاح:  8/261التهــــــذيب:  (1)
 .211وشفاء الغليل: 

 .51سورة المدثر: اآلية  (2)
ـــاجر ينظـــر: تهـــذيب  هـــو عـــوف بـــن مالـــ  بـــن نضـــلة الجشـــمي الكـــوفير قتلـــه الخـــوارج أيـــام (3) الحجَّ

 .4/424التهذيب: 
 .2/334هـر ينظر: تهذيب التهذيب: 128هو سعيد بن مسرول الثوري الكوفير ت (4)
 .11/156؛ وي نظر: اللسان:  8/399التهذيب:  (5)
؛  211؛ واإلتقـان:  11/156؛ واللسـان:  30/412؛ وي نظر: تفسـير الـرازي:  8/399التهذيب:  (6)

 .202؛ والمعرَّب والدَّخيل:  29/168وروح المعاني: 
ـل:  209؛ وشـفاء الغليـل:  257؛ والمعرَّب:  311كذا فيهر وفي أدب الكاتب:  (7) ؛ والمعجـم المفصَّ

370 . ( ولعلَّه  هو الصواب  يَّ  )َقسِّ
 .257؛ وي نظر: المعرَّب:  9/206التهذيب:  (8)
 ر والمِّخَذَفة : المِّقالع .2/487النهاية:  (9)



ٌب.  قلُت: الن ْفُش بمعنى الُخّفِ دخيٌل ُمعرَّ

ب  "وهو المنطوُع الذي   .(1)لم يُْحك ْم عملُ ُ، وأصلُ ُ بالفارسيِِّة: ك ْفج ف عُّرِ

 قَْفَشلِّيل -

ِلين " بم أصلُ ُ ك ْفج  فِة الن ْفش ِليُل، قُلُت: وهو ُمعرَّ "عمرو عن أبيِ : يُناُل للِمْغر 
(2). 

 قَفَّان -

ُجل  الن ويَّ  : "قال  ُعمُر بن الخطاب: ))إنِّي ألست عِمُل الرَّ وغيُرهُ خيٌر  قال األزهريُّ

من ُ، ثُمَّ أكوُن على ق فَّانِِ ((
(3)... 

ِة:  قال  أبو ُعبيٍد: وال أْحِسُب هذه الكلمة  عربيَّةً، إنَّما أصلُها ق بَّاٌن، ومن ُ قوُل العامَّ

هُ ويُحاِسبُ ُ،  فُاٌن ق بَّاٌن على فُاٍن، إذا كان  بمنِزل ِة األمين علي  والرئيِس الذي يت ت بَُّع أمر 

ي  هذا الميزاُن الذي يُناُل ل ُ الن بَّاُن: النبَّان.  ولهذا ُسّمِ

 وقال  ابُن األعرابّيِ: الن فَّان عند  العرِب األميُن.

اُء  ... قال  أبو ُعبيٍد: ق فَّاُن ُكّلِ شيٍء: ِجماُع ُ واْستِنص  ب  قال: وهو فارسيم ُعّرِ

عِرف تِِ " م 
(4). 

 قِّْمَجار -

يِن:  (5)"أبو العبَّاِس عن أبي ن ْصٍر  ّكِ : يُناُل لِغاف الّسِ عن األصمعّيِ قال 

اُس يُناُل ل ُ المن ْمِجرُ  يِت: الن وَّ ّكِ ار، وقال ابُن الّسِ  ، وأنش د :(6)الِنْمج 

رُ  ِّ عاَجها الُمقَْمجِّ ي  ثَل القِّسِّ مِّ
(7) 

اُس، وإنَّما هو   ُر: الن وَّ اْن ق ر.وبعُلهم ينوُل: الن ْمْنج   بالفارسيَِّة: ك م 

                                                            

؛  557؛ والقـاموس المحـيط:  11/256؛ واللسـان:  268؛ وي نظر: المعـرَّب:  8/334التهذيب:  (1)
 .471؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )كف ( ؛ ينظر: المعجم الذهبي:  211وشفاء الغليل: 

؛  967؛ والقـاموس المحـيط:  11/256؛ واللسـان:  251؛ وي نظر: المعـرَّب:  9/382التهذيب:  (2)
؛ وفـــي الفارســـيَّة الحديثـــة: )كْفَجـــة وكْفَجـــالز(ر ي نظـــر: المعجـــم الـــذهبي:  2/357وقصـــد الســـبيل: 

470. 
 .2/478ينظر: النهاية:  (3)
ـــــحاح:  9/190التهـــــذيب:  (4) ـــــل:  11/26ن: ؛ واللســـــا 6/2184؛ وي نظـــــر: الص ِّ ؛ والمعجـــــم المفصَّ

364. 
ر ت  (5) واةِّ: 231هو أحمد  بن حاتم النحوي  صاحب  األصمعي ِّ  .1/36هـر ي نظر: إنباه الرُّ
ر 2/363؛ وقصـــد الســـبيل:  253؛ والمعـــرَّب:  2/708؛ وي نظـــر: الجمهـــرة:  9/378التهـــذيب:  (6)

 .518ر 475وفي الفارسيَّة الحديثة: )كمانب قوسر وكيرب ماسِّ (ر ي نظر: المعجم الذهبي: 
مَّانير وقبله:  (7)  ألبي األخزر الح 

ر،  .11/296ينظر: اللسان:        وقد أقَلَّتنا المطايا الُضمَّ

  



نِيق ْنج  نيق، ويُناُل: (1)أبو تُراب: يُناُل للم  ْنج  ْجن ق  الم  ِليق، وقال غيُرهُ: م  ْنج  : الم 

... نِق   ج 

بةٌ، وال أُصول  لها في كام الع رب "  .(2)قُلُت: وهذه الحروف ُكلُّها عندي ُمعرَّ

 قُْمقُم -

 نُْمنُم: ما يُْست نى ب  ِمن نُحاٍس.قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "ال

وميَِّة، وأنش د  لعنت رة   أبو ُعبيدٍ  : النُْمنُُم بالرُّ  : (3)عن أبي ُعبيدة ، قال 

 "  (4)َحشَّ اإلماُء به َجوانَب قُْمقُمِّ

 
قَْمل -  

 تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: د ْهل.

 قُْنُجل -

 اآلتية.سينتي الكام عليها مع لفظِة: قْنُجور 

 قَْنُجور -

غيُر  ُجُل الصَّ : "قال  أبو العبَّاِس: قال  ابُن األعرابّيِ: الن ْنُجوُر: الرَّ قال  األزهريُّ

عيُف الع ْنِل. أِْس اللَّ غيِف:  (5)وقال  أبو بكِر بن دُريٍد: النُْنُجلُ  الرَّ : الع ْبدُ، ويُناُل للرَّ

ْرد ُق  انُوِت: ُكرب ج (6)الج   .(7)وقُْرب ج، ويُنال للح 

                                                            

؛ وشـــفاء  307؛ والمعـــرَّب:  1/560؛ والجمهـــرة:  5/243؛ وينظـــر: العـــين:  9/378التهـــذيب:  (1)
ل:  240الغليل:  ر ينظر: المعجم المفصَّ  .427؛ والمنجني  آلٌة حربية ت رمى بها القذائف 

 .209؛ وشفاء الغليل:  253؛ والمعرَّب:  574؛ وي نظر: الجمهرة:  9/378التهذيب:  (2)
 ؛ وصدر ه :  204ينظر: ديوان ه: (3)

يالً ُمعقداً   وكأنَّ ُربَّاً أو كحِّ

 
 
؛  260؛ والمعــــــرَّب:  1/200؛ والجمهــــــرة:  311؛ وي نظــــــر: أدب الكاتــــــب:  8/304التهــــــذيب:  (4)

 .207؛ وشفاء الغليل:  11/31واللسان: 
 .2/365؛ وقصد السبيل:  11/314؛ وي نظر: اللسان:  378/ 9التهذيب:  (5)
؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة:  90؛ وشــفاء الغليــل:  2/572؛ وي نظــر: الجمهــرة:  9/378التهــذيب:  (6)

ر ؛ وي نظر: المعجم الذهبي:  بزِّ العريض الم دوَّ  .498)َكرَده( هو نوٌع من الخ 
؛ واأللفـــــــاظ الفارســـــــيَّة  2/388؛ وقصـــــــد الســـــــبيل:  280؛وي نظر:المعـــــــرَّب:  9/378التهـــــــذيب:  (7)

 .124المعرَّبة: 



ب ةٌ وال أُصول  لها في كاِم الع رب "  .(1)قُلُت: وهذه الحروُف ُكلُّها عندي ُمعرَّ

 قَْندَفِّْير -

: "قال  ابُن دُريٍد: الن ْند فِيُر: الع ُجوُز، قُلُت: وأصلُ ُ ع جميم ك ْند بِْير "       .(2)قال  األزهريُّ

 قُْنذُع -

: "قال  أبو ُعبيدٍ  : النُْنذُُعوالنُْنذ ُع: الدَّيُّوُث، وقال  اللَّيُث ِمثل  ُ، وهو قال  األزهريُّ

 .(3)بالسُّريانيَِّة "

 قِّن ِّْين -

ْمر   م  الخ  رَّ : ))إنَّ هللا  ح  قال  األزهريُّ في تعنيبِ  على حديِث عبد هللِا بن ُعمر 

)) : الِننِّيُن لُعب ةٌ (4)والُكوبة  والِننِّين  ُرون  بِها"."قال النُت يبِيُّ وِم ي ت ن ام   .(5)للرُّ

 قَْهَرَمان -

اُن هو المس ْيِطُر الحفيظ على ما تحت  ي د ْيِ ،  م  : "قال  اللَّيُث: الن ْهر  قال  األزهريُّ

 وأنش د :

اً قَْهَرَماًقَْهقَبَّا زَّ  (6)َمجداً وعِّ

ان: منلوب، قلُت: وهو   ان وق ْره م  م  ٌب "... وقال أبو زيٍد: يُناُل: ق ْهر   .(7)عندي ُمع رَّ

 قَْوس -

ْيس اً،  غَُّر قُو  : "قال  اللَّيُث: الن وُس معروفةٌ عجميَّةٌ وعربيَّةٌ، تُص  قال  األزهريُّ

، الع د دُ أقواُس "  .(8)والجميُع: الِنياُس وقِِسيم

 

 

                                                            

 .11/314؛ وي نظر: اللسان:  9/378التهذيب:  (1)
؛  11/315؛ واللســـــــان:  272؛ والمعـــــــرَّب:  2/676؛ وي نظـــــــر: الجمهـــــــرة:  9/423التهـــــــذيب:  (2)

 .434والقاموس المحيط: 
 .11/316؛ واللسان:  2/588؛ والجمهرة:  2/296؛ وي نظر: العين:  3/289التهذيب:  (3)
 .2/496؛ والنهاية:  2/165ينظر: مسند اإلمام أحمد:  (4)
 .2/369؛ وي نظر: قصد السبيل:  8/294التهذيب:  (5)
 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (6)
؛ وقصــد  206؛ وشــفاء الغليــل:  11/334؛ واللســان:  8؛ وي نظــر: المعــرَّب:  6/502التهــذيب:  (7)

 .130 ؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 2/374السبيل: 
 .274؛ والمصباح المنير:  11/345؛ وي نظر: اللسان:  9/223التهذيب:  (8)



 قَْيَروان -

انِِ  إلى قال  األزهريُّ في تعنيب  على الحديث: ))أنَّ الشَّْيط ان  يْغدُو  و  بن ْير 

اُن: د خيٌل، وهو ُمعظ ُم العسكِر وُمعظ ُم النا فِل ِة، وأصُل (1)األسواِق(( و  : "قال  اللَّيُث: الن ْير 

واِن: كاروان بالفارسيَّة، فنُْعِرب  " الن ْير 
(2). 

 قَْيُطون -

ْخد ُع بلُغِة أهِل مِ  ْصر  وب ربر "قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الن ْيُطوُن هو الم 
(3). 

  

                                                            

 .2/508النهاية:  (1)
؛ واللسـان:  254؛ والمعـرَّب:  2/128؛ والجمهـرة:  5/143؛ وي نظر: العين:  9/270التهذيب:  (2)

 .210؛ وشفاء الغليل:  11/147
؛ وشـفاء  11/233؛ واللسـان:  272المعـرَّب: ؛ و  5/103؛ وي نظر: العين:  17/271التهذيب:  (3)

ـــون: بيـــٌت فـــي جـــوفِّ بيـــٍتر ي نظـــر: المعـــرَّب:  2/378؛ وقصـــد الســـبيل:  209الغليـــل:  ؛ والقيط 
272. 



 باب الكاف
 

 َكانُونَان -

يهما  ت اِء، هكذ يُس ّمِ اِن في قُْبل الّشِ قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيث: "الكانُون اِن: ش ْهر 

وِم.  أهُل الرُّ

اٍح  ا قُم  بَّاران، وهما ش ْهر  اراِن واله  رَّ قُلُت: وهذاِن الشَّهراِن عند  العرِب هما اله 

اح" وقِم 
(1). 

 َكذَج -

ٌب " ى، وهو ُمعرَّ : "الك ذ ُج بمعنى المنْو   .(2)قال  األزهريُّ

ْربَاس -  كِّ

ابِيِسّي  : "قال  اللَّيُث: الِكْرب اُس: فاِرِسيم يُْنس ُب إليِ  ب يَّاُع ُ فيُن اُل: ك ر  قال  األزهريُّ

"(3). 

ج -  ُكرَّ

ٌب ال أصل  ل ُ  ُج: د ِخيٌل ُمعرَّ : "الُكرَّ ريٌر: قال  األزهريُّ  في العربيَِّة، قال ج 

 لَبِّسُت سالحي والفَرزدُق لُعبةٌ 

 

لُه  جٍ وَجالجِّ عليهِّ وِّشاَحا ُكرَّ
(4) 

 وقال  أيلاً: 

جٍ  لِّ ُكرَّ  أمَسى الفََرزدَُق في َجالجِّ

 

يرِّ   ةً لَجرِّ لِّ َضرَّ بَْعدَ األَخْيطِّ
(5) 

  

 

 
                                                            

ـــــحاح:  5/282؛ وي نظـــــر: العـــــين:  9/453التهـــــذيب:  (1)  12/173؛ واللســـــان:  6/2189؛ والص ِّ
 .1/657ر ينظر: الجمهرة: وشهرا ق ماح وقَِّماح: أي أشدُّ ما يكون  من الَبْردِّ 

ـــــاموس المحـــــيط:  12/56؛ وي نظـــــر: اللســـــان:  10/3التهـــــذيب:  (2) ؛ وقصـــــد الســـــبيل:  198؛ والق
 .133؛ واأللفاظ المعرَّبة:  2/387

؛ وقصــد  12/60؛ واللســان:  294؛ والمعــرَّب:  5/427؛ وي نظــر: العــين:  10/425التهــذيب:  (3)
ــاس: 462ديثــة: )َكرَبــاس(ر ي نظــر: المعجــم الــذهبي: ؛ وفــي الفارســيَّة الح 2/388الســبيل:  .والكِّْرَب

ر ي نظر: القاموس المحيط:   .527ثوٌب مِّن الٌقطنِّ األبيضِّ
 .338ينظر: ديوانه:  (4)
 لم نجْده  في ديوانِّهِّ. (5)



ذُ ِمثل  الُمْهِر  ُج يُتَّخ  يُْلع ُب علي  "وقال  اللَّيُث: الُكرَّ
(1). 

ز -  ُكرَّ

ز ِمن النَّاِس: الع يِيُّ اللَّئيُم، وهو د ِخيٌل في  : "قال  ابُن المظفَّر: الُكرَّ قال  األزهريُّ

يِ  الفُرُس: ُكْرزي، وأنش د : بيَِّة، تُسّمِ  الع ر 

ٌز يَمشي بِّطينِّ الُكْرزِّ  وُكرَّ
(2) 

  

ُز، وهو دخيٌل ليس بعرب : والطائُر يُكرَّ  ّيٍ، قال ُرؤب ة:قال 

 َرأَيتُهُ كما رأيُت النَّْسرا

 

ماٍت ُزْعَرا  َز يُْلقِّي قادِّ  (3)ُكرَّ

  

 أبو ُعبيٍد عن األصمعي أنَّ ُ أنش د هُ:

ً باإلْهَمادٍ  يا ا رأتْنِّي راضِّ  لمَّ

 

زِّ المربُوطِّ بيَن األوتادِّ    (4)كالُكرَّ

ُز ها ُهنا: الب ازيُّ شبَّه  ُ   : الُكرَّ ُجِل الحاِذِق، وهو في الفارسيَِّة: كرو، وقال  قال  بالرَّ

 ، ُب، وُهو فاِرِسيم رَّ ُب الُمج  ُز: الُمد رَّ ش ِمٌر: يُرب ُط لي سنُط  ريُش ُ... وقال  أبو ع ْمرو: الُكرَّ

ز  الب ازيُّ إذا س ن ط  ريُش ُ " وقد ُكّرِ
(5) . 

 َكَرْفس -

ْفُس ِمن  البُنُولِ  : "الك ر  عروٌف، وأْحِسبُ ُ د ِخياً " قال  األزهريُّ م 
(6). 

                                                            

؛  290؛ والمعـــــــرَّب:  2/606؛ والجمهـــــــرة:  5/288؛ وي نظـــــــر: العـــــــين:  4-10/3التهـــــــذيب:  (1)
 .198؛ والقاموس المحيط:  12/61واللسان: 

تبةر ي نظر: ديوانه:  (2)  ر وقبَله : 65لر 
اٌل أُروُز األرزِّ   فَذَاَك بخَّ

 
 
 .174ينظر: ديوانه:  (3)
تبةر ي نظر: ديوانه:  (4)  ؛ وبيَنه ما: 38لر 

داً في القعَّادِّ  ى قاعِّ  ال أتنحَّ

 
 
 .12/66؛ واللسان:  280؛ والمعرَّب:  5/319؛ وي نظر: العين:  92-91/ 10التهذيب:  (5)
؛ وقصـــد الســـبيل:  279؛ والمصـــباح المنيـــر:  12/74؛ وي نظـــر: اللســـان:  10/424التهـــذيب:  (6)

2/392. 



 ُكْسبَج -

يُن ِسيناً " ٌب، وأصلُ ُ بالفاِرِسيَِّة ُكْشب، فنُِلبِت الّشِ : "الُكْسب ُج ُمعرَّ  .(1)قال  األزهريُّ

  

                                                            

؛ والقـاموس  12/88؛ واللسـان:  285ب: ؛ والمعـرَّ  5/290؛ وي نظر: العـين:  10/79التهذيب:  (1)
ر والك ســَب  هــو ث فــل  الــدُّهنِّ وع صــارت هر ي نظــر: اللســان: 2/396؛ وقصــد الســبيل:  198المحــيط: 

12/88. 



ْسَرى -  كِّ

ب ت ُ العرُب  ى، فعرَّ ٌب، وأصلُ ُ ُخْسر  ى ُمعرَّ : "قال  أبو حات م: ِكْسر  قال  األزهريُّ

ى.فنالوا:   ِكْسر 

ى، وينُولون في الجمعِ: أكاِسرة وكس اِسرة،  ى وك ْسر  وقال  اللَّيُث: يُناُل: ِكْسر 

، كما يُناُل: ِعْيس ون  " ون   .(1)وكاُهما ُمخاِلٌف للِنياِس، إنَّما الِنياُس ك ْسر 

 َكْشَخان -

اُن ليس  ِمن كاِم الع رِب، فإنْ  : "قال  اللَّيُث: الك ْشخ  :  قال  األزهريُّ أُْعِرب  قيل 

ان، على )فِْعال(، ويُنال للشَّاِتِم: ال تْكش ْ  فُاناً.  ِكْشخ 

اُن،  : فُاٌن ك ْشخ  ، ويجوُز أْن يُن ال  رٌف ثُاثيم قلُت: إْن كان  الك ْشُ  ص حيحاً فهو ح 

، وال يجوُز أْن يكون  ع ربيَّ  اأًلن  يكون على )ف ْعان(، وإِْن كانِت النُّوُن أصليَّةً فهو ُرباِعيم

ْم ُ" اع ِف ف هو  بِن اٌء ع ِنيٌم فافه   .(2)على ِمثاِل )ف ْعال(، و)ف ْعاٌل( ال يكوُن في غ يِر الُمل 

 َكْشَمَخة -

اِل بني س ْعٍد... طيِّب ةٌ  ةُ: بنل ةٌ تكوُن في ِرم  خ  : "قال  اللَّيُث: الك ْشم  قال  األزهريُّ

ةٌ. ْخص   ر 

ال ب ةً وال س ْمْعُت بها، قُلُت: قد أقمُت في ِرم  خ  اً، فما رأيُت بها كْشم  ني س ْعٍد د ْهر 

ن ة، مولَّدةٌ ليست بالعربية" اه ا عربيَّةً وكذلك الك ْشخ  ا أُر   .(3)وأحس بُها نبطيَّةً، وم 

 َكْعك -

باً، وأنش د   : "الك ْعُك: الُخبُز الي اِبُس، قال  اللَّيُث: أ ُظنُّ ُ ُمعرَّ  : (4)قال  األزهريُّ

 ا َحبَّذا الَكْعُك بلَْحٍم َمثُْرودْ ي

 

 (5)َمْقنُوْد" ْع ُسَويقٍ مَ وُخْشُكناٌن  

 

 

                                                            

؛ وشـــفاء  12/92؛ واللســـان:  282؛ والمعـــرَّب:  2/23؛ وي نظـــر: الجمهـــرة:  10/50التهـــذيب:  (1)
ر ي نظر: اللسان:  2/396؛ وقصد السبيل:  227الغليل:   .12/92؛ وكِّْسَرى: لقب  م ل و ِّ الف ْرسِّ

؛ وقصـــــد  12/99؛ واللســـــان:  281؛ والمعـــــرَّب:  4/155؛ وي نظـــــر: العـــــين:  7/42التهـــــذيب:  (2)
ل:  2/398سبيل: ال ر ي نظر: المعجم المفصَّ يُّوث   .396؛ والَكْشَخان  هو الدَّ

 225؛ وشـفاء الغليـل:  12/113؛ واللسـان:  281؛ وي نظر: المعرَّب:  635-7/634التهذيب:  (3)
بيل:   .2/399؛ وقصد السَّ

 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (4)
؛ وشــــفاء  12/111؛ واللســــان:  296ب: ؛ والمعــــرَّ  1/24؛ وي نظــــر: المحكــــم:  1/67التهــــذيب:  (5)

 .6/366؛ وموسوعة حلب المقارنةر لخير الدين األسدي: 225الغليل: 



 َكْمأَى -

 تندَّم الكام عليها مع لفظِة: ِرْيب اس.

 َكْنثَة -

ْرد جةٌ  : "قال  اللَّيُث: الك ْنث ةُ: ن و  اِن ِخاٍف،  (1)قال  األزهريُّ ذُ ِمن آٍس وأْغص  تُتَّخ 

ى. ياِحيُن ثُمَّ تُْطو  دُ عليها الرَّ  تُبس ُط وتُنل 

ةٌ، وبالنَّب طيَِّة: ُكْنث ا" : وإعرابُ ُ: ُكْنث ج   .(2)قال 

 (3)َكْندَدَة -

ش ٍب أو م   ُ ل ُ ِمن خ  ْجث ٌم يُهيَّن د ٍر، قال  األزهريُّ نناً عِن اللَّيِث: "ك ند د ة الب اِزّي: م 

ْشِو  ْرفاِن ِمثْاِن في ح  وهو د ِخيٌل ليس  بعربّيٍ، وبياُن ذلك أنَّ ُ ال يلتني في كلمٍة عربيٍَّة ح 

ف ْيف ِد ون حوه "  .(4)الكلمِة إالَّ بف ْصٍل الزٍم كالع ن ْنن ِل، والخ 

 كنيَسة -

ب ةٌ " : "كنيس ةُ الي هوِد، وجمعُها ك ن ائُِس، وهي ُمعرَّ  .(5)قال  األزهريُّ

 ُكوخ -

: "الُكوُخ والك اُخ: د ِخياِن في الع ربيَِّة، وكننَّهما ِمن كاِم النَّب ِط "  .(6)قال  األزهريُّ

 َكْوس -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ُكوس اآلتية.

  

                                                            

 .155النََّورَدَجة  هي الضميَمة  وما ل فَّ مِّن كل ِّ شيٍءر ي نظر: األلفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  (1)
 .12/164؛ واللسان:  5/350؛ وي نظر: العين:  10/180التهذيب:  (2)
َرة( فــي العــين: 12/165؛ واللســان:  10/432كــذا فــي التهــذيب:  (3) نــد  ر و)َكْنــَدَرة( فــي 5/429ر و)ك 

ل:   .402المعجم المفصَّ
 .12/165؛ واللسان:  5/429؛ وي نظر: العين:  10/432التهذيب:  (4)
؛ وشــفاء  44؛ وفــي التعريــب:  12/167؛ واللســان:  81؛ وي نظــر: المعــرَّب:  10/64التهــذيب:  (5)

 .227الغليل: 
؛ واأللفـــاظ الفارســـيَّة  2/408؛ وقصـــد الســـبيل:  12/183؛ وي نظـــر: اللســـان:  7/457التهـــذيب:  (6)

بــــــة:  الــــــذهبي:  ؛ وفــــــي الفارســــــيَّة الحديثــــــة: )َكــــــاخ( بمعنــــــى َقْصــــــرر ينظــــــر: المعجــــــم 139المعرَّ
رع لـَيحفَ  فيـه َزرَعــه ر 449 ــذه  الـزَّارِّع  والنَّـاط ور  فـي الـزَّ : بيـٌت صـغيٌر م سـنٌَّم مـن َقَصـٍب يتَّخِّ .والكـوخ 

 .249ي نظر: القاموس المحيط: 



 ُكْوس -

اِرين  ي نيُسون  بها  ش ب ةٌ ُمث لَّث ةٌ تكوُن مع النَّجَّ : "قال  اللَّيُث: الُكوُس: خ  قال  األزهريُّ

ش ِب، وهي كلمةٌ فارسيَّةٌ، والُكْوُس  تربِيع  الخ 
ْت بها  (1) ُب تكلَّم  ميَّةٌ، والع ر  أيلاً كن نَّها ع ج 

بم في الب ْحِر فخافُوا ا افُوا الُكْوس  "وذلك  إذا أصاب  النَّاس  خ  ، قالُوا: خ  ق  لغ ر 
(2). 

 َكْوَسج -

ٌب ال أصل  ل ُ في العربيَّة " : "وهو معرَّ  .(3)قال  األزهريُّ

يَا -  كِّ

، وهو الذي يُن اُل ل ُ: الُمْصط ك ى،  : "قال  اللَّيُث: ِكي ا هو ِعْلٌك ُروِميم قال  األزهريم

ْحلاً " بيَّاً م   .(4)وليس  ِكي ا ع ر 

ْيمُ  -  وَساتكِّ

ِريِحِ   ْحِض كاِم الع رِب وص  ادِة )كمس(: "لم أجْد فيِ  ِمن م  قال  األزهريُّ عن م 

 شيئاً.

ا قوُل األطبَّاِء في الكيُموساِت: إنَّها الطَّبائُِع األ رب ُع فل ْيس ت من لُغاِت الع رِب،  وأمَّ

 .(5)وأْحِسبُها يُون انيَّةً "

  

                                                            

؛  2/409؛ وقصـــد الســـبيل:  288؛ والمعـــرَّب:  5/392؛ وي نظـــر: العـــين:  10/312التهـــذيب:  (1)
ل:   .406والمعجم المفصَّ

؛  12/187؛ واللســـــان:  2/207؛ والجمهـــــرة:  5/392؛ وي نظـــــر: العـــــين:  10/312التهـــــذيب:  (2)
 .225وشفاء الغليل: 

؛ واللســان:  283؛ والمعــرَّب:  2/623؛ والجمهــرة:  5/288؛ وي نظــر: العــين:  10/3التهــذيب:  (3)
ظــر: المعجــم الــذهبي: ؛ وفــي الفارســيَّة الحديثــة: )َكوَســه( بمعنــى خفيــف َشــعرِّ الل ِّحَيــةِّر ي ن 12/88
484. 

؛ واأللفــــاظ  2/411؛ وقصــــد الســــبيل:  287؛ وي نظــــر: المصــــباح المنيــــر: 10/418التهــــذيب:  (4)
 .484الفارسيَّة المعرَّبة: 

؛ وشـــفاء الغليــــل:  528؛ والقـــاموس المحـــيط:  12/156؛ وي نظـــر: اللســـان:  10/86التهـــذيب:  (5)
 .6/430؛ وموسوعة حلب المقارنة:  2/415؛ وقصد السبيل:  228



 باب الالم
 

 الذَة -

يِ  قال   يِن تُسّمِ ريٍر يُْنس ُج بالّصِ : "قال  اللَّيُث: الاذ ةُ، والاذُ: ثِي اٌب ِمن ح  األزهريُّ

ُم: الاذ ة " الع رُب والع ج 
(1). 

 لَك   -

ى للِخف اِف،  : ِصْبٌغ أحمُر يُصب ُغ ب  ُجلُودُ الِمْعز  : "قال  اللَّيُث: اللَّكُّ قال  األزهريُّ

ٌب.  وهو ُمعرَّ

: واللُّكُّ  ُت ِمن الِجْلِد الملُكوِك، ف تُش دُّ ب  السَّكاِكيُن في نُُصبِها، وهو  (2) قال  : ما يُْنح 

ٌب أيلاً "  .(3)ُمعرَّ

 لُك   -

 تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: ل ّك السَّابنِة.

 لَْولَب -

: "يُن اُل للماِء الك ثِير ي ْحِمُل ِمن ُ الِمْفت ُح ما ي س عُ ُ  في ِليُق ُصْنبُُورهُ ِمن قال  األزهريُّ

تِِ ، في ْست ِديُر الماُء عند  ف ِمِ  وي ِصيُر كننَّ ُ بُْلبُُل آنيٍة: ل ْول ب.قُْلُت: ال أدري أعربيم أم  ك ثْر 

ٌب، غ ير  أنَّ أهل  الِعراِق أُوِلعُوا بِاستِْعماِلِ " ُمع رَّ
(4). 

  

                                                            

بـة:  12/356؛ واللسـان:  8/199؛ وي نظـر: العـين:  15/16التهذيب:  (1) ؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة المعرَّ
ل:  142  .409؛ والمعجم المفصَّ

؛  12/323؛ واللســــــان:  1/152؛ والَجمهــــــرة:  5/281؛ وي نظــــــر: العــــــين:  9/451التهــــــذيب:  (2)
 .142؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  2/424وقصد السبيل: 

 .12/323؛ واللسان:  281-5/280؛ وي نظر: العين:  9/451التهذيب:  (3)
؛ واأللفـاظ الفارسـيَّة  2/427د السبيل: ؛ وقص 12/360؛ وي نظر: اللسان:  339/ 15التهذيب:  (4)

ل:  142المعرَّبة:   .411؛ والمعجم المفصَّ



 باب امليم

 

 مأُْجوج  -

 لفظِة: ي نُْجوج.سينتي الكاُم عليها مع 

 َماُحوز -

تَّى ب ل ْغن ا  ْل ُمْفِطِرين  ح  قال  األزهريُّ في تعِنيب  على الحديِث: ))ف ل ْم ن ز 

نا(( اُحوز  م 
ن ا: ُهو  الموِلُع الذي أرادُوهُ، وأهُل الّشاِم (1) اُحوز  ، "قال  ش ِمٌر في قوِل : م 

ون  المكان  الذي بين ُهم وب ين  الع دّوِ ال كاتِبُِهم الماُحوز.يُسمُّ  ذي في  أس اِميهم وم 

: ُحْزُت الشيء  إذا أحرزت  ُ.  قال  ش ِمر: قال  بعُلهم: هو ِمن قولك 

ن ا، وِحْزُت األرض  إِذا أ ْعل متُها  ُحوز  ن ا أو م  از  ح  :  لو كان  ِمن ُ لنيل  م  قال  األزهريُّ

اِوُزهُ، أي: يُخاِلُط ُ  اِمعُ ُ. وأ ْحي ْيُت ُحدُود ها، وهو يُح   ويُج 

ن ا بلغٍة غيِر ع ربيٍَّة، وكن نَّ ُ فاُعوٌل، والميُم أصليةٌ مثل  اُحوز  قلُت: أحس ُب ق ول  ُ: م 

ْحِل " اُحول للرَّ  .(2)الف اُخور ِلن ْبٍت والرَّ

 َماه -

: وِمن ُ قوُل النَّاِس:  ُب الب ل ِد، قال  "أبو العبَّاس، عن ابِن األعرابّيِ: الماهُ: ق ص 

. ُلِرب   ةِ، وبماِه فاِرس  اِه الب ْصر  يناُر بم   هذا الدِّ

ٌب "  .(3)قلُت: كن نَّ ُ ُمع رَّ

 َمت   -

تَّى نبيم كان   : ويُونُس بن م  ... قال  : اسٌم أعجميم تُّ : "قال  اللَّيُث: م  قال  األزهريم

تَّى ى م  ا لم يكْن لُهم في (4)أبوهُ يُسمَّ كاِمهم في آخِر االسِم  على ف ْعل ى، فُِعل  ذلك  أنُّهم لمَّ

: ِمن  ع لُوها أ ِلفاً كما ينُولُون  ملُوا الياء  على الفتحِة التي قبل ها فج  تَّى ح  ٍة على بناِء م  ب عد  ف تح 

تَّى"  .(5)غ نَّْيُت غ نَّى، وِمن ت ف نَّْيُت ت ف نَّى، وهي بلغِة السُّريانيَِّة م 

                                                            

 .32( تقدم تخريجه في: 1)

 . 2/430؛ وقصد السبيل: 13/35؛ واللسان: 323؛ وي نظر: المعرَّب: 5/179( التهذيب: 2)
؛ وقصــد 241؛ وشــفاء الغليــل: 13/227؛ واللســان: 321؛ وي نظــر: المعــرَّب: 6/473( التهــذيب: 3)

 .2/436السبيل: 
 .81؛ والمعرَّب والدَّخيل: 2/440؛ وقصد السبيل: 8/112؛ وي نظر: العين: 14/264( التهذيب: 4)
 .13/12؛ واللسان: 8/112؛ وي نظر: العين: 14/264( التهذيب: 5)



 َمتَّى -

 ّت السابنة.تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: م  

 َمتَْرس -

ُع خلف  الباِب  اُر الذي يُول  ج  ت ْرُس: الّشِ قال األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الم 

ْف" تَّْرس، أي: ال ت خ  عناهُ: م  بّيٍ، م  ةً، وليس بعر  ِدع ام 
(1) . 

 ُمج   -

بم كالع د ِس إالَّ أنَّ ُ أش دُّ  : ح  ةً ِمن ُ.قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الُمجُّ  اْستِد ار 

نُّ " يها الُخلَُّر والّزِ اُش، والع رُب تُس ّمِ بَّةُ يُناُل لها: الم   .(2)قلُت: هذِه الح 

 َمُجوس -

ِغير   ُجاً ص  ٌب، أصلُ ُ: ِمْنْج قُوش، وكان  ر  المُجوُس: جمُع المُجوِسّي، وهو ُمعرَّ

ن د ان  بِدين المُجوِس،  ب تْ ُ الع رُب، فن الْت: األُذُن يِن، كان  أ ّول  م  ود ع ا النَّاس  إِلْيِ ، ف ع رَّ

ل  النُرآُن بِ  " ُجوس، ون ز  م 
(3). 

 ُمدَّج -

باً " : "قال  اللَّيُث: ُمدٌَّج، اسُم سمكٍة بحريٍَّة، وأحِسبُ ُ ُمع رَّ  .(4)قال  األزهريُّ

  

                                                            

؛ وقصــــــد الســــــبيل: 386؛ والقــــــاموس المحــــــيط: 7/36؛ وي نظــــــر: اللســــــان: 12/383التهــــــذيب:  (1)
ر وفي الفارسـيَّة الحديثـةِّ: )َمَتـْرس(: ال تخـفر والحـارس  143واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة:  ؛2/440

ر ي نظر: المعجم الذهبي:   . 538الخشبيُّ الكذوب 
؛ واأللفـاظ 240؛ وشـفاء الغليـل: 13/27؛ واللسـان: 317؛ وي نظر: المعرَّب: 10/522التهذيب:  (2)

ية المعرَّبة:  َن اللوبياء المنقَّطـةر ينظـر: المعجـم ؛ وفي ا143الفارسَّ لتركية الحديثة: )الما ( نوٌع مِّ
 .3/313التركي العربي: 

؛ وشفاء الغليل: 531؛ والقاموس المحيط: 13/31؛ وي نظر: اللسان:  602-10/601التهذيب:  (3)
 .17/223؛ والتحرير والتنوير: 2/446؛ وقصد السبيل: 239

  .13/49؛ وي نظر: اللسان: 10/676التهذيب:  (4)



 َمْردَقُوش -

: "قال  ابُن ُمنبٍِل:   قال  األزهريُّ

ْردَقُوشِّ الَوْردِّ يَْعلُوَن بالمَ 

يةً   َضاحِّ

 

نِّ على َسعابيبِّ َماءِّ   الَةِّ اللَّجِّ الضَّ
(1) 

ْت   رَّ ْرِد؛ ألنَّ المرد قُوش  إذا ب ل غ احم  ُجوش، ون ع ت  ُ بالو  ْرز  ْرد قُوش: هو الم  : الم  قيل 

ْرد قُوِش أيلاً الع ْنن ُز والسَّْمس ق.  أطرافُ ُ، ويُنال للم 

ْرد قُوش، أي: ل يُِّن األُذُِن...قُلُت: وليس    المْرد قُوُش ِمن كاِم العرِب، إنَّما هو م 

اُن أيلاً " ْعف ر  : المْرد قُوُش: الزَّ  .(2)وروى أبو عبيٍد عِن أبي ع مرو قال 

 َمْردَك -

مٌي "      بيم ُهو  أم ع ج  ْرد ٌك في األسماِء، وال أدِري أع ر  : "وق د جاء  م   .(3)قال  األزهريُّ

يخ - ر ِّ مِّ
(4) 

اً          ْحل  ا أُراهُ عربيَّاً م  يُ : الِمْرد اس نج، قُلُت: وم  قال  األزهريُّ ننا  عن اللَّيِث: "الِمّرِ

"(5). 

ْيق -  ُمر ِّ

: وبعُلهم ينُوُل: هي   يُق: ش حُم العُْصفُر، قال  قال  األزهريُّ نناً عِن اللَّيِث: "الُمّرِ

ةٌ، وب عضٌ  ْحل  : عربيَّةٌ م   ينُوُل: ليس ت بع ربيٍَّة، وأنشد  الب اهليُّ

قٌ  ئَْزٌر ُمتََمر ِّ  يا لَيتَني لكِّ مِّ

 

  ً ْعفََرانِّ لبستِّهِّ أيَّاَما بالزَّ
(6) 

يِق وهو (7)وقال  الماِزنيُّ   ْصبُوٌغ بالُمّرِ ٌق: م  ّرِ اِن، وُمت م  ْعف ر  ْصبُوٌغ بالزَّ ٌق: م  ّرِ : ُمت م 

 .(8)العُْصفُر "

 

                                                            

 .307ينظر: ديوانه:  (1)
؛ وشفاء 560؛ والقاموس المحيط: 13/71؛ واللسان: 309؛ وي نظر: المعرَّب: 9/380التهذيب:  (2)

؛ وفي الفارسيَّة الحديثةِّ: )َمرَزن ب الفأرر وك و  ب األ ذ ن(ر ي نظر: المعجم الـذهبي: 240الغليل: 
 .541ر 515

 .5/192؛ وي نظر: اللسان: 10/115التهذيب:  (3)
؛ واأللفــاظ 2/455؛ بينمــا هــَو )َمــْرَت ( فــي قصــد الســبيل: 250كــذا فيــهر وفــي القــاموس المحــيط:  (4)

 .144الفارسيَّة المعرَّبة: 
بــــــة:  317؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 7/384التهــــــذيب:  (5) ــــــاظ الفارســــــيَّة المعرَّ ؛ 144)هــــــام (؛ واأللف

ر ي نظر: المعرَّب: والمرَداسَ   )هام (. 317ن  هو الَحجر  الم حَرل 
 لم نهتدِّ إلى قائِّلِّهِّ.  (6)
ــن أئمــة النحــو فــي الَبصــرةر ت  (7) واة: 249هــو بكــر بــن م حمــدر أبــو عثمــانر مِّ هـــر ي نظــر: إنبــاه الــرُّ

 .1/463؛ وبغية الوعاة: 1/246
؛ واللســــان: 315؛ والمعــــرَّب: 1/121؛ والجمهــــرة: 5/160؛ وي نظــــر: العــــين: 9/144التهــــذيب:  (8)

 .239؛ وشفاء الغليل: 13/86



ي   -  ُمرِّ

بيم هو أم د ِخيٌل         عُروٌف، قُلُت: الأدِري أعر  ، م  : "قال  اللَّيُث: الُمِريُّ قال  األزهريُّ

"(1). 

 َمَساتِّق -

اٌء ِطواُل األكماِم، واِحدُها ُمْست ن ةٌ،  : "قال  أبو ُعبيٍد: المس اتُِق: فِر  قال  األزهريُّ

. قلُت: والفُْستُن ةُ  ب  ةُ  (2)وأصلُها بالفاِرسيَِّة ُمْشت ة ف عُّرِ بةٌ، وهي  ث مر  أيلا  فاِرِسيَّةٌ ُمعرَّ

عُروفٍة، وقال  ش ِمر: يُن اُل ُمْستُن ةوُمْست   ةٍ م  ر   ن ة.ش ج 

ُسوِل هللِا )) (3)وع ن أن ٍس  وِم أهد ى إلى ر  ِلك  الرُّ ( ُمْستُن ةً ِمن ُسْندٍُس (: ))أنَّ م 

عفٍر فلبِس ها رُسوُل هللا ) ا تُذ ْبِذباِن، فب عث  بها إلى ج  : (4)(، فكن نِّي أنُظُر إلى ي د ْيه  ، وقال 

اِشّيِ(( اْبع ْث بها إلى أخيك  النَّج 
(5). 

 وأ نش د :

 ذا لَبَِّسْت َمَساتِّقَها َغنيٌّ إ

 

فيا َوْيَح المَساتِّقِّ َما لَقِّينَا 
(6) 

، قال  النَِّلُر: هي   ، وكذلك  قال  األصمعيُّ قال  ابُن األعرابّيِ: هو ف رٌو طويُل الكّمِ

الُجبَّةُ الواِسع ةُ "
(7). 

ْسك -  مِّ

: "قال  اللَّيُث: الِمْسُك: معروٌف إالَّ أنَّ ُ  ْحٍض. قال  األزهريُّ  ليس  بع ربّيٍ م 

 

 

                                                            

ــَدم  2/462؛ وَقصــد الســبيل: 13/76؛ وي نظــر: اللســان: 15/285التهــذيب:  (1) ــرِّيُّ هــو َمــا ي تَت ر والم 
ر ي نظر: المصباح المنير:   .299بهِّر أو الطَّعام  الخفيف 

؛ واأللفــــــاظ الفارســــــيَّة 846المحــــــيط: ؛ والقــــــاموس 238؛ وي نظــــــر: المعــــــرَّب: 9/392التهــــــذيب:  (2)
 .101؛ والمعرَّب والدَّخيل: 119المعرَّبة: 

ر ت (3) ر أبو ثمامةر صحابي  هــر ي نظـر: تهـذيب التهـذيب: 93هو أنس بن مال  بن النضر األنصاري 
1/238-239. 

ر ت  (4) ـــب القرشـــي الهاشـــمير صـــحابيُّ ـــي طال ـــن أب ـــر ب هــــر ينظـــر: تهـــذيب التهـــذيب:  14هـــو جعف
1/382. 

 .2/656؛ والنهاية: 3/229ينظر: مسند اإلمام أحمد:  (5)
 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (6)
؛ 10/259؛ واللســــان: 2/807؛ والجمهــــرة: 5/254؛ وي نظــــر: العــــين: 393-9/392التهــــذيب:  (7)

 .834؛ وَمرويات شمر بن حمَدويهِّ اللُّغوية: 238وشفاء الغليل: 



كةً" يُب، وأصلُ ُ ِمِسٌك ُمحرَّ : الِمْسُك: الّطِ  .(1)ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ قال 

ْيح -  َمسِّ

قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "المسيُح ِعيسى بُن مريم  قد أُْعِرب  اْسُم ُ في 

ِشيحا، وأنش د : ِسيح، وهو في التوراةِ م   النُرآن على م 

يَحاإذا  يُح يْقتُُل الَمسِّ  (2)الَمسِّ

ِكِ ... وقال  أبو ُعبيد: المسيُح عيسى أُصلُ    ال  بِن ْيز  يعني عيسى بُن مريم  ينتُُل الدَّجَّ

، كما قيل  ُموس ى بالعبرانيَّةِ  ب  وُغيِّر  ا، ف عُّرِ ِشيح  م 
 .(4)"، وأصلُ ُ ُموشى(3)

ْشَكاة -  مِّ

لَّ قال       : "وقولُ ُ ج  : } األزهريُّ  .       }(5) وعزَّ

ةُ.  قال  أبو إسحاٍق: ِهي  الك وَّ

ب ش "  .(6)وقيل: هي بلُغِة الح 

 ُمْصَطَكى -

،  وهو د خيٌل.  قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "الُمْصط كى: ِعْلٌك ُروِميم

ْصط ٌك قد ُجِعل  فيِ    .(7)الُمْصط ك ى"ود واٌء ُمم 

 ُمقَْمَجر -

ار. ع لفظِة: قِْمج   تندَّم الكاُم عليها م 

                                                            

؛والتطـــــور 13/107؛ واللســـــان: 325؛ والمعـــــرَّب: 5/318؛ وي نظـــــر: العـــــين: 10/87التهـــــذيب:  (1)
 .545؛ وفي الفارسيَّة الحديثة: )مِّش (؛ ي نظر: المعجم الذهبي: 215النحوي: 

 لم نهتدِّ إلى قائِّلِّهِّ. (2)
 .85دخيل: ؛ والمعرَّب وال308؛ والمصباح المنير: 302؛ وي نظر: المعرَّب: 4/348التهذيب:  (3)
؛ وبصــــــائِّر َذوي التمييــــــزر للفيروزآبــــــادي: 13/99؛ وي نظــــــر: اللســــــان: 348-4/347التهــــــذيب:  (4)

 .85؛ والمعرَّب والدَّخيل: 4/498
 .35سورة النور: مِّن اآلية  (5)
؛ وتفســير الــرازي: 303؛ والمعــرَّب: 4/34؛ وي نظــر: معــاني القــرآن وا عرابــه: 10/300التهــذيب:  (6)

 .212؛ واإلتقان: 7/181ان: ؛ واللس23/236
؛ والمصـباح 13/124؛ واللسـان: 320؛ والمعـرَّب: 5/303؛ وي نظر: العـين: 10/422التهذيب:  (7)

 .2/475؛ وقصد السبيل: 302المنير: 



ى -  َمْكَورَّ

ُجِل، يُن اُل: هو الن ِصيُر اللَّئيُم  ى: ن ْعٌت للرَّ رَّ ْكو  قال  األزهريم ننا  عن اللَّيِث: "م 

ى، وهو في هذا النوِل: ق ذ رَّ ِة: ابُن مْكو  ُف بِزْني ٍة.الِخْلن ِة، ويُناُل في الشَّتِيم   ٌف، كن نَّها تُوص 

ِميم " بيم ُهو أم أْعج   .(1)قلُت: هذا حرٌف ال أحف ظ ُ لغيِر اللَّيِث، وال أدري أعر 

 َمْنج -

ْنِك، د خيٌل في العربيَِّة. ْنُج إعراُب الم  : "قال  اللَّيُث: الم   قال  األزهريم

بم إذا أُِكل  أ ْسك ر  آِكل  ُ،  : وهو ح  وغ يَّر  ع ْنل  ُ "قال 
(2). 

 َمْنَجنِّيق -

ار.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: قِْمج 

 ُمْهَرة -

: "يُناُل للف رس ةِ  ا أُراهُ عربيَّاً "(3)قال  األزهريُّ ة، وم  : الُمْهر 
(4). 

 ُمْهَرق -

ع لفظِة: ُمْهُرق ان اآلتية.  سينتي الكام عليها م 

 ُمْهرقَان -

: "عمرو ّمِ  قال  األزهريُّ ُسوالن وف ُل والُمْهُرق اُن للب حِر بل  عن أبي : هو اليمُّ والنلمَّ

اِء، وقال ابُن ُمنبٍل:  الميِم والرَّ

ي بهِّ نُور الظباءِّ كأَنَّها  يَُمش ِّ

 

جنَى ُمْهُرقَاٍن فاَض باللَّيلِّ  

لُه  (5)ساحِّ

 
ا ِهي ُروي ان، وقال  بعُلهم:  ٌب أ صلُ ُ م  ُمْهُرقاُن: ُمْفعُاُن ِمن وُمْهُرقاُن ُمعرَّ

د ُع. ر  بِني  الو  ز  دَّ فإِذا ج  اء  الب حر يفيُض على السَّاِحِل إذا م  ْقُت، ألنَّ م   ه ر 

ُق  والُمْهر 
ر، (6) ه ك رَّ ٌب أيلاً، أصلُ ُ ُمْهر  : الصَّحيف ةُ الب يلاُء يُكت ُب فيها، ُمعرَّ

ى عن  أبو ُعبيٍد. و   قال  ُ األصمعيُّ فيم  ر 

                                                            

 .13/159؛ وي نظر: اللسان: 10/242التهذيب:  (1)
؛ 201؛ والقــاموس المحــيط: 13/191؛ واللســان: 6/155؛ وي نظــر: ا لعــين: 11/130التهــذيب:  (2)

 .146واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 
 : )َخْرَزة(.3/551؛ وتاج العروس: 13/208كذا فيهر وفي اللسان:  (3)
لفارســــيَّة ؛ واأللفــــاظ ا445؛ والقــــاموس المحــــيط: 13/208؛ وي نظــــر: اللســــان: 6/299التهــــذيب:  (4)

 .147المعرَّبة: 
 وفيه )بها( بداًل عن )بهِّ(. 240ينظر: ديوانه:  (5)
بــــة: 304؛ والمعــــرَّب: 2/805؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 5/397التهــــذيب:  (6) ؛ واأللفــــاظ الفارســــيَّة المعرَّ

148. 



 َهزَرقمُ  -

جِ  ّرِ ى شِمٌر عِن الُمؤ  و  "ر 
اُي  (1) ق، الزَّ ْزر  : الُمه  ي المْحبُوس  : النَّب ُط تُسّمِ أ نَّ ُ قال 

اِء "  .(2)قبل  الرَّ

 ُمَهْندِّس -

ها، وهو ُمشت ٌق ِمن   جاري  النُنِّيِ واحتِفار  ُر م  : "الُمهنِدُس: الذي يُن دِّ قال  األزهريُّ

يِ : النُن اقُِن " الِهْند اِز، وهي  فارسيَّةٌ  ُر الماِء، والعرُب تُسّمِ اند از، أي ُمن دِّ  . (3)أصلُها أو 

 ُموَسى -

ِسيح.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: م 

 َمْيبَة -

: "المْيب ةُ: وهي فارسيَّةٌ "  .(4)قال  األزهريُّ

 َمْيُسوَسن -

ُب إذرِ  ْيُسوس ُن: ش راٌب، وهو  ُمع رَّ : "الم  ، دواٌء روِميم (5)يُطوسقال  األزهريُّ

"  .(6)أُْعِرب 

  

                                                            

ر ت  (1) د وسـير عـالٌم بالعربيَّـة واألنَسـابِّ هــر ي نظـر: 519هو م َتر ِّج بن ع مر بن منيـع بـن حصـين السَّ
 .2/305بغية الوعاة: 

 .15/86؛ واللسان: 116؛ والمعرَّب: 311؛ وي نظر: أدب الكاتب: 6/500التهذيب:  (2)
؛ والقـــاموس 15/146؛ واللســـان: 352؛ والمعـــرَّب: 4/120؛ وي نظـــر: العـــين: 6/520التهـــذيب:  (3)

 .158؛ واأللفاظ الفارسي ة المعرَّبة: 240؛ وشفاء الغليل: 538المحيط: 
ـــــة: 8/411؛ وي نظـــــر: العـــــين: 15/591التهـــــذيب:  (4) ب ـــــاظ الفارســـــيَّة المعرَّ ؛ والمعجـــــم 148؛ واأللف

ل:  ـَفْرَجلر ي نظـر: األلفـاظ الفارسـيَّة 431المفصَّ ـن الخمـرِّ والسَّ .والميَبة  شيٌء مِّن األدويةِّ َمصن وٌع مِّ
 .148المعرَّبة: 

؛ 1/164؛ وقصــــد الســــبيل: 222المعــــرَّب: ؛ و 2/806؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 13/157التهــــذيب:  (5)
ل:  ْذرِّيط وس ضرٌب مِّن األدويةر ي نظر: قصد السبيل: 25والمعجم المفصَّ  .1/164.وا 

بـــة: 13/232؛ وي نظـــر: اللســـان: 157/ 13التهـــذيب:  (6) ؛ والمعجـــم 149؛ واأللفـــاظ الفارســـيَّة المعرَّ
ل:   .432المفصَّ



ون
ُّ
 باب الن

 

يل -  نَاْرجِّ

ةُ أهِل  : وعامَّ ، قال  وُز الِهنِديم : "قال  اللَّيُث: النَّاْرِجيُل، هو الج  قال  األزهريُّ

ٌب د ِخيٌل " ع رَّ هموٌز، قُْلُت: وُهو  م   .(1)الِعراِق ال ي ْهِمُزون  ، وهو م 

ر -  نَاطِّ

: "قال  اللَّيُث: النَّاِطُر ِمن كاِم أهِل السَّواِد، وهو الذي ي حف ُظ لُهم قال   األزهريُّ

: ٍة، وأنش د  الب اهليُّ ْحل  رع ، ليس ْت بعربيٍَّة م   الزَّ

 إِّنَّا (2)أاَلَ يَا َجاَرتَا ]بأُباَض[

 

نَك َجاَرا  يَح َخْيراً مِّ  َوَجْدنَا الر ِّ

ينَا إذا َهبَّْت    َعلَينَاتُفَد ِّ

 

ُكم ُغبَاَرا  رِّ  (3)وتَْمألُ َوْجهَ نَاطِّ

افُِظ.  : النَّاِطُر: الح   قال 

، ورأ يُت بالب ْيلاِء  ذ هُ الشَّاِعُر من كاِم السَّواِديين  أو ُهو  ع ربيم قُلُت: وال أدِري أخ 

يْت لمن ي حف ظ ت ْمر  النَِّخيِل وقت   ْذي مة ، ع راِزيل  ُسّوِ ُجاً  ِمن باِد ب نِي ج  اِم، فس ن لُت ر  ر  الّصِ

ظالُّ النَّواِطيِر كن نَّ ُ جمُع النّاُطور"  : هي  م   .(4)عنها، فن ال 

 نَافِّقَة -

 سينتي الكاُم عليها مع لفظِة: ن ْيف ق.

 نَثْط -

د ع   : "قال  اللَّيُث: النَّثُْط: ُخروجِ الكْمن ةِ ِمن األرِض، والنباُت إذا ص  قال  األزهريُّ

.األرض    فظهر 

 

                                                            

ـــة: 14/103؛ وي نظـــر: اللســـان: 11/257التهـــذيب:  (1) ب ـــاظ الفارســـيَّة المعرَّ ؛ والمعـــرَّب 151؛ واأللف
 . 90والدَّخيل: 

 .14/185في األصل )بأ َض( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (2)
 لم نهَتدِّ إلى قائِّلهِّ. (3)
؛ 34؛ والمعـرَّب: 721؛ والبارع: 2/78؛ والجمهرة: 7/413؛ وي نظر: العين: 13/318التهذيب:  (4)

 .14/185واللسان: 



: وفي الحديِث: ))كانِت األرُض ت ميدُ ف ْوق  الماِء ف ن ثط ها هللاُ ت ب ارك  وتعالى  قال 

ْت لها أوت اداً(( ار   .(1)بالِجباِل ف ص 

النَّثُْط التَّثِنيُل، وِمن ُ خبُر كعٍب (2)ثعلٌب عن ابن األعرابّي قال: ]الثَّْنُط: الشَُّق، و[
لَّ وعزَّ (3) دَّ األرض  ماد ْت ]ف ثن ط ها[ : ))أنَّ هللا ج  ا م  لمَّ

أي: شنَّها  (5)بالجباِل(( (4)

ا باآلكاِم فصارْت كالُمثِْناِت لها. ارْت كاألوتاِد لها،ون ث ط ه   فص 

ق  ابُن األعرابّي بين  ]الثَّْنطِ  ع ل  الثَّْنط   قُلُت: ف رَّ ع ل والنَّثِْط، فج   (6)النَّثْط [ ش نَّاً، وج 

ا إالَّ في حديث إثناالً، وهما  حرفاِن غ ريب اِن وال أدري أعربيَّاِن أم د ِخياِن؟ وما جاء 

 .(7)كعٍب "

س -  نَْرجِّ

ٌب، ونِْرِجُس أحس ُن إذا  ْعُروٌف، وُهو  د ِخيٌل ُمعرَّ : "النَّْرِجُس: م  قال  األزهريُّ

 .(8)أُْعِرب  "

 نَْرد -

رُ  ا النَّْردُ الِذي يُت ن ام  : "وأمَّ ٌب " قال  األزهريُّ  .(9)بِ  فليس  بعربّيٍ، وهو ُمعرَّ

 

 

 

 

                                                            

 .13/315ينظر: الن ِّهاية:  (1)
 .2/134زيادة واجبة من اللسان:  (2)
هو كعب بن ماتع الحمَيرير أبو إسحال المعروف بكعب األحبـارر أدرَ  الجاهليـة وأسـلم فـي أيـام  (3)

 .6/85؛ واألعالم: 4/595هـر ي نظر: تهذيب التهذيب: 32بي بكرر وقيل في أيام عمرر تأ
 .2/134في األصل )َفَنثَطها( والصواب ما أثبتناهر اعتمادًا على اللسان:  (4)
 .1/220ينظر: النهاية:  (5)
ــَل الثَّــنْ  (6) ــْثَط َشــقًَّار وَجَع ــَل النَّ ــوالثَّْنطِّ ر فَجَع َط( والصــواب مــا أثبتنــاهر اعتمــادًا علــى األصــل فيــه )النَّْثطِّ

 .135-2/134اللسان: 
 .14/39ر 135-2/134؛ وي نظر: اللسان: 13/315التهذيب:  (7)
؛ واللســـان: 331؛ والمعـــرَّب: 2/629؛ والجمهـــرة: 6/201؛ وي نظـــر: العـــين: 11/241التهـــذيب:  (8)

14/102. 
؛ والقـاموس 14/103؛ واللسـان: 331؛ والمعـرَّب: 1/758؛ وي نظـر: الجمهـرة: 14/95التهذيب:  (9)

 .260؛ وشفاء الغليل: 304المحيط: 



 نَْرس -

ُل ِمنها الثِّياُب النَّْرسيَّةُ،      : "في س واِد العراِق قريةٌ يُن اُل لها: ن ْرٌس، ويُحم  قال  األزهريُّ

دُهُ يكوُن بالكوف ِة، وليس  واحدٌ ِمنها عربيَّاً "(1)ونِْرِسي ان   .(2): ل رٌب ِمن  التَّمِر أجو 

يَان -  نِّْرسِّ

 تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: ن ْرس السَّابن ة.

 نَْرَمق -

: " قال  اللَّيُث في ق وِل ُرؤب ة:  قال  األزهريُّ

 (3)أََعدَّ أْخطاالً لهُ ونَْرَمقَا

دُرها نوٌن أْصِليَّةٌ.  ٌب؛ ألنَّ ُ ليس  في الكاِم كلمةٌ ص  ُق: فارسٌي معرَّ  النَّْرم 

ْعن اه: ن رم، وهو اللِّيُن "وقال  غيُرهُ:  م 
(4). 

ين -  نَْسرِّ

ْعُروٌف، وال أدري أ ع ربيم أْم ال؟ " ْردُ م  : "ن ْسِريُن: الو   .(5)قال  األزهريُّ

 نِّْسَطاس -

وِميَِّة  ّبِ، وهي بالرُّ ْيُس: الع اِلُم بالّطِ : "قال  اللَّيُث: النِّطاِسيم والنِّّطِ قال  األزهريم

 .(6)النِّْسط اُس"

 

                                                            

؛ وشــــــفاء 14/103؛ واللســــــان: 338؛ والمعــــــرَّب: 720؛ وي نظــــــر: البــــــارع: 12/397التهــــــذيب:  (1)
 .262الغليل: 

؛ وشـــفاء الغليـــل:  14/103؛ واللســـان:  5/028؛ وينظـــر: معجـــم البلـــدان:  12/397التهـــذيب:  (2)
262. 

 ر وفيه:106ينظر: ديوانه:  (3)
قا ْحتَهُ تَشمَّ  راَحاً إذا روَّ

 

الً ونَرَمقا  اً َخطِّ  أَُجرُّ َخزَّ

 
 
ر 230؛ والمعــرَّب والــدَّخيل:  9/417التهــذيب:  (4) .والنَّْرَمــ   هــو اللَّــين  النــاعم ر والثــوب  األبــيض  الل ِّــين 

 .333رَّب: ي نظر: المع
؛ وشـــــفاء الغليـــــل: 316؛ والمصـــــباح المنيـــــر: 14/122؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 12/396التهـــــذيب:  (5)

 .153؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 262
 .534؛ والقاموس المحيط: 14/185؛ واللسان: 7/215؛ وي نظر: العين: 12/337التهذيب:  (6)



يَّة -  نُْسطورِّ

ةٌ ِمن  النَّص ارى ُمخاِلفُون  بِنيَّت ُهم،  قال  األزهريُّ نناً عن اللّيِث: "النُّْسُطوِريَّةُ: أُمَّ

وِميَِّة ن ْسُطوِرس "  .(1)وهو بالرُّ

 نَْعص -

ا ن ْعُص ]فليس ْت[ : "قال  ابُن المظفَِّر: أ مَّ بعربيٍَّة إالَّ ما جاء  أسد  (2)قال  األزهريُّ

ْعِر جدَّاً، وق لَّما يُروى ِشْعُرهُ ب ْعب  الّشِ نس اء  في ِشْعِرِه، وكان  ص  ن ناِعصة المش بِّب بخ 

 لُصعُوبتِِ .

تِي  تيون ائِص  تي ون اِصر  قلُت: وق رأُْت في ن واِدِر األعراِب: فُاٌن من نُْصر 

تِي وهي ن اِصرتُ ُ.  ون اِعص 

ة.والنَّواِعُص: اسُم موِلعٍ، وقال  ابُن  ي  ناِعص   دُريٍد: النَّْعُص: التَّمايُِل، وبِ  ُسّمِ

ُع إلى ِعلِمِ   ن يُرج  ِة م  قُلُت: ولم ي ُصح  لي ِمن باِب )ن ْعص( شيٌء أ عت ِمدُهُ ِمن ِجه 

وُرايتِِ  عِن الع رِب "
(3). 

ي -  نُم ِّ

وِميَِّة، وقال  النَّ  : الف ْلُس، بالرُّ يُّ  اِبغ ةُ الذُّْبي انّي:"أبو ُعبيٍد عن األصمعّيِ: النُّّمِ

 وقَاَرفَْت وهَي لم تَْجَرْب وبَاَع لها

 

يرُ   ْفسِّ ِّ سِّ ي  َن الفََصافِّصِّ بالنُّم ِّ  (4)مِّ

اٍص، وقال  بْعُلُهم: ما كان ِمن  الدَّراِهِم فيِ          ص  ن  ر  ٌِ : فُلوٌس ِم يُّ وقال  ش ِمٌر: النُِّمّ

ٌي، وكانْت  اٌص أو نُحاٌس فهو نُّمِ ص  اِن بِن الُمنذِر "ر   .(5)بالِحيرةِ على ع هِد النُّْعم 

 نَْيُروز -

قال  األزهريُّ في ت ْعِريِب نُوُرْوز: "ليس  في كاِم الع رِب بن اٌء على فُْوُعول، حتَّى 

اً ِمن الواِو " ار   .(6)إِنَُّهم ق الُوا في إِعراِب نُوُروز ن ْيُروز فِر 

                                                            

؛ وشــــفاء 14/124؛ واللســــان: 330؛ والمعــــرَّب: 7/338؛ وي نظــــر: العــــين: 13/147التهــــذيب:  (1)
 .260الغليل: 

 األصل فيه )ليَس( والصواب ما أثبتناه. (2)
؛ والمعــرَّب والــدخيل فــي العــين:  14/203؛ واللســان: 1/304؛ وي نظــر: العــين: 2/35التهــذيب:  (3)

 )بحث(. 82
م تخريج ه في: (4)  .102تقدَّ
؛ وشــفاء 14/296؛ واللســان: 330؛ والمعــرَّب: 2/808؛ وي نظــر: الجمهــرة: 15/519التهــذيب:  (5)

 .260الغليل: 
؛ والقــاموس المحـــيط: 14/1103؛ واللســـان: 340؛ وي نظـــر: المعــرَّب:  269-8/268التهــذيب:  (6)

بــــة: 259؛ وشــــفاء الغليــــل: 488 وز  هــــو عيــــد  151؛ واأللفــــاظ الفارســــيَّة المعرَّ ــــنةِّ  .والنَّْيــــر  رأسِّ السَّ
ر ي نظر: المصباح المنير:  يَّة عنَد الف رسِّ مسِّ  .314الشَّ



 نَْيفَق -

اِويل، والنَّافِن ةُ قال  األزهريُّ روايةً ع : (1)ن اللَّيِث: "النَّْيف ُق: د ِخيٌل، ن ْيف ُق السَّر 

 . (2)ن افِن ةُ الِمْسِك، د ِخيٌل أيلاً، وهي فنُر الِمْسك، وهي ِوعاُؤهُ"

 نِّْيم -

قال  األزهريُّ نناً عن أبي ُعبيٍد عن أبي الحسن األعرابي: "النِّيُم: الف ْرو... أبو 

ْدِر.ن ْصٍر:   النِّْيُم: الف ْرو الن ِصيُر إلى الصَّ

 .(3)قيل ل : نِْيم، أي: نِْصُف ف ْرٍو بالفارسيَِّة"

 نِّْينََوى -

ى.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: ِطْيط و 

  

                                                            

؛ وشـــــفاء 14/244؛ واللســـــان: 341؛ والمعـــــرَّب: 5/178؛ وي نظـــــر: العـــــين: 9/193التهـــــذيب:  (1)
 .262الغليل: 

؛ واأللفــاظ 14/339؛ واللســان: 333؛ والمعــرَّب: 2/348؛ وي نظــر: الجمهــرة: 9/193التهــذيب:  (2)
 .154سيَّة المعرَّبة: الفار 

بـــة: 14/339؛ واللســـان: 339؛ وي نظـــر: المعـــرَّب: 15/521التهـــذيب:  (3) ؛ واأللفـــاظ الفارســـيَّة المعرَّ
 .246؛ والمعرَّب والدَّخيل: 156



 باب اهلاء
 

 َهاُرون -

ن  فإِنِّي ال أحف ُظ فيِ  شيئاً ِمن كاِم العرِب، واسُم  ا ه ر  : "أمَّ ه ُرون  قال  األزهريُّ

بيَِّة " ٌب، ال اشتِن اق  ل ُ في اللغة العر   .(1)ُمعرَّ

 َهبُّور -

وى ُسفياُن  "ر 
ة  عن ابِن عبَّاٍس في قوِلِ : (2) ّيِ عن ِعكِرم    }عن السُّدِّ

  } (3). 

 

غيُر. : ُسفياُن: وهو الذَّرُّ الصَّ بُّور، قال  : اله   قال 

ْرعِ الذي يُْؤك ُل((... وعن ابِن  اف ةُ الزَّ بُّوُر، ُعص  : ))هو اله  ، وقيل: (4)عبَّاٍس قال 

بُّ ُ  قِِ ، والمنكوُل: ما أُِخذ  ح  ر  افةُ ما ت ف تَّت  ِمن و  ْرعِ، والعُص  بُّور بالنَّب طيَِّة: دُقاُق الزَّ اله 

بَّ فيِ "  .(5)وبني  ال ح 

 َهْرج -

: "قال  اللَّيُث:  ْرُج: الِنت اُل واالختِاُط فيِ ، وأنشد  األصمعيُّ قول  قال  األزهريُّ اله 

قيَّاِت:  ابِن الرُّ

ُل الَهْرجِّ َهذا ي أوَّ عرِّ  ليَت شِّ

 

ْن فِّتنٍَة َغيرِّ َهْرجِّ؟  أم َزَماٌن مِّ
(6) 

  

                                                            

ــــرآن: 346؛ وي نظــــر: المعــــرَّب: 6/273التهــــذيب:  (1) ــــي لريــــب الق ــــردات ف ؛ واللســــان: 520؛ والمف
ــدَّخيل: 15/82 ــاء بنــي  –عليهمــا الســالم   –.وهــارون هــو أخــو موســى 82؛ والمعــرَّب وال ــن أنبي مِّ

 .222إسرائيلر ي نظر: َقصص األنبياءر البن كثير: 
ٌثر ت  (2) ر م حـد ِّ فيان بن َسعيد بن مسـرولِّ الثَّـوري  ؛ 2/353هــر ي نظـر: تهـذيب التهـذيب: 161هو س 

 .3/158واألعالم: 
 .5سورة الفيل: اآلية  (3)
 .2/889ينظر: النهاية:  (4)
 .15/16؛ واللسان: 4/47؛ وي نظر: العين: 6/285التهذيب:  (5)
 .179ينظر: ديوانه:  (6)



ْرُج بلساِن الحب شِة: الن تُْل"(1)... فنال  أبو موسى : اله 
(2). 

 ُهْرُمز -

: "قال   م "قال  األزهريُّ  .(3)اللَّيُث: ُهْرُمز: ِمن أسماِء الع ج 

ي   -  ُهرِّ

ُع فيِ  ط عاُم السُّلطاِنِ،  ْخٌم يجم  : ب يٌت ل  : "قال  اللَّيُث: الُهِريُّ قال  األزهريُّ

اُء.  والجميُع: األْهر 

باً د ِخياً في كاِمهم "  .(4)قلُت: أحِسُب الُهِريَّ ُمعرَّ

ر -  َهكِّ

وِلٌع، وأراهُ ُروميَّاً، ِمن ُ ق وُل امِرِئ الن يِس  : "ه ِكٌر م   :(5)قال  األزهريُّ

ْر"  (6)أو كبَعضِّ دَُمى َهكِّ

  

 َهْلَهل -

ُل: السُّمُّ الناتُِل. ْله  : "قال  اللَّيُث: اله   قال  األزهريُّ

ى ه ْله اً، ولكنَّ  ْرٌب ِمن السُُّموِم قلُت: ليس  ُكلُّ ُسّمٍ يكوُن قاتِاً يُسمَّ ْله ل  ل  اله 

بع ينِِ  ي ْنتُُل ِمن ذ اق  ِمن ُ، وإخالُ ُ ِهْنديَّاً "
(7). 

 ُهْمقَاق -

: وأظنُّ ُ  زِن فُْعال ٍة، قال  : "قال  اللَّيُث: الُهْمن اق واِحد تُها ُهمن اق ةٌ بو  قال  األزهريُّ

ةً  ِم أو كاِم ب ْلع م خاصَّ بَّ د ِخياً ِمن كاِم الع ج  بَّةٌ تُشبِ ُ ح  ؛ ألنَّها تكوُن بجب ال ب ْلع م، وهي ح 

                                                            

هـــر  305هــو ســليمان بــن محمــد بــن أحمــد النحــوي المعــروف بالحــامضر مــن نحــاة الكوفــةر ت  (1)
 .22-2/21؛ وأنباه الرواة:  182-181ينظر: نزهة األلباء: 

 .269؛ وشفاء الغليل: 15/69؛ واللسان: 352؛ وي نظر: المعرَّب: 6/47التهذيب:  (2)
؛ وشفاء 489؛ والقاموس المحيط: 15/82؛ واللسان: 347؛ وي نظر: المعرَّب: 6/525التهذيب:  (3)

 . 268الغليل: 
ل: 15/83؛ وي نظر: اللسان: 6/401التهذيب:  (4)  .451؛ والمعجم المفصَّ
 ر وتمام ه:73ه: ينظر: ديوان (5)

ن نِّعَاجِّ تبَالَةٍ   ُهما نَْعَجتانِّ مِّ

 

رْ    لَدى ُجْؤذَرينِّ أو كبعضِّ دَُمى َهكِّ

  
؛ ومعجــــم الب لــــدان: 4/1355؛ ومعجــــم مــــا اســــتعجم: 353؛ وي نظــــر: المعــــرَّب: 6/11التهــــذيب:  (6)

 .15/109؛ واللسان: 5/409
ـحاح: 3/354؛ وي نظر: العـين: 5/369التهذيب:  (7) ؛ واأللفـاظ 5/124؛ واللسـان: 5/1852؛ والص ِّ

 .157الفارسيَّة المعرَّبة: 



بُّ ُ ويُْؤك ُل، ي زيدُ في  اِش، إال أنَّها صْلب ةٌ ذاُت ُشع ٍب يُْنل ى ح  ْشخ  احٍة، مثل الخ  النُطِن في ُجمَّ

 الِجماع.

ْمِض وأنش د   ِمُق ِمن  الح   :(1)قلُت: وبعُلهم ينُوُل: ه منْيق، وقال  بعُلُهم: هو اله 

يمِّ   بَاتَْت تَعَشَّى الَحْمَض بالقَصِّ

 

 " ٍٍ َعيُشومِّ ٍق ن َهمِّ  (2)لُبايةً مِّ

 
ْميَان -  هِّ

: "قال  اللَّيُث: الِهْمي اُن: التِّكَّةُ، وقيل  للِمنط ن ة: ِهْمي اٌن، ويُناُل للذي  قال  األزهريُّ

س ِط: ِهْمي ان،  ٌب، والع رُب قد تكلَُّموا تُجع ُل فيِ  النَّف ن ةُ، ويُش دُّ على الو  والِهْمي اُن د ِخيٌل ُمعرَّ

بُوهُ " بِ  ق ديماً، فنعر 
(3). 

 َهنَك -

بم يُْطب ُ  أ ْغب ُر أْكد ُر،  ن ك، ح  ٍة ِمن كتاِب اللَّيِث: اله  أُْت في نُسخ  : "ق ر  قال  األزهريُّ

بيَّاً " ن ُك ما أراهُ ع ر   .(4)يُن اُل ل ُ: النُْفُص، قلُت: اله 

يَا -  َهيَا َشَرا هِّ

يُّ يا ق يُّوُم  عناهُ: يا ح  ا ِهي ا، م  قال  األزهريُّ نناً عن اللَّيِث: "وق ولُهم: ه ي ا ش ر 

انيَِّة" بالِعْبر 
(5). 

 َهْيَت لَك -

: ه ْيت  ل ك،  : "أخب رني الُمنِذريُّ عن ابِن اليزيدّيِ عن أبي زيٍد، قال  قال  األزهريُّ

انيَِّة ه ْيت ا ب  ُ النُرآُن "بالِعبر   .(6)ل ْج، أي: ت ع ال ْ ، أْعر 

 

                                                            

 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (1)
؛ واللســــــان: 349؛ والمعــــــرَّب: 2/364؛ والجمهــــــرة: 3/372؛ وي نظــــــر: العــــــين: 6/6التهــــــذيب:  (2)

15/135. 
؛ وشــــفاء 15/140؛ واللســــان: 346؛ والمعــــرَّب: 2/385؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 6/332التهــــذيب:  (3)

 .269الغليل: 
ل: 15/148؛ وي نظر: اللسان: 6/24التهذيب:  (4)  .454؛ والمعجم المفصَّ
؛ وشــــــــفاء 7/103؛ واللســــــــان: 358؛ والمعــــــــرَّب: 3/401؛ وي نظــــــــر: العــــــــين: 6/82التهــــــــذيب:  (5)

د: ؛ والمسا279الغليل:  .2/76عِّ
؛ ون صــوٌص فــي فقــه 15/173؛ واللســان: 18/113؛ وي نظــر: تفســير الــرازي: 6/393التهــذيب:  (6)

 )هام (. 32اللُّغةِّ: د. السيد يعقوب بكر: 



 َهْيَطل -

ْيط ل، وال  نِجْير: اله  : "وقال  ب ْعُلهم لهذِه اآلنيِة التي يُناُل لها الّطِ قال  األزهريُّ

باً أصلُ ُ باتِْيل ْ  "  .(1)أحف ُظ ُ إلماٍم اعتِمدُهُ، وأُراهُ ُمع رَّ

 َهيُول -

وِميَِّة، قال  األزهريُّ نناً عن  اني، أو بالرُّ ، بالِعْبر  ب اُء الُمْنب ثُّ يُوُل: اله  اللَّيِث: "اله 

ة  الب ْيِت " وِء الشَّْمِس ي دُخُل ُكوَّ  .(2)وهو الذي ت راهُ في ل 

 

  

                                                            

ـــل: 989؛ والقـــاموس المحـــيط: 15/104؛ وي نظـــر: اللســـان: 6/178التهـــذيب:  (1) ؛ والمعجـــم المفصَّ
455. 

؛ وكتــاب التعريفــات: للجرجــاني: 15/182؛ واللســان: 4/89: ؛ وي نظــر: العــين6/416التهــذيب:  (2)
 .268؛ وشفاء الغليل: 991؛ والقاموس المحيط: 224



 باب الواو
 

 َوْنج -

ْنجِ ذي األوتاِر. ْنُج: لرٌب ِمن  الصَّ : "قال  اللَّيُث: الو   قال  األزهريُّ

نُّ       ن ْ ، والعرُب قالْت: الو  ٌب، وأصلُ ُ: و  ْنُج ُمعرَّ وقال  غيُره: الو 
 .(2)بتشِديِد النُّوِن " (1)

 َون   -

 تندَّم الكاُم عليها مع لفظة: وْنج السابنة.

ة -  َوَصرَّ

ُر،  ، وهي األْوص  ب ةٌ، وهي الصَّكُّ ةُ ُمعرَّ رَّ ص  : "قال الليُث: الو  قال  األزهريُّ

 وأنش د :

ً للُمُكوثِّ بِّها وما  اتََّخْذُت َصراَما

 

اتِّ    (3)وَما اْنتَقَْيتَُك إالَّ للَوَصرَّ

ا إليِ ، فن ال  أحدُُهما: إنَّ هذا  اشت رى ِمنِّي   ُجل يِن احت ك م  يحٍ: ))أنَّ ر  وروي عن ُشر 

ن  وال هو ي ُردُّ ع ليَّ  ها، فا هو يُعطيني الثَّم  ((د اراً وق ب ض  ِمنِّي ِوْصر   .(4)الِوْصر 

ي  إصراً أل نَّ اإلْصر   راِء، واألصُل: إْصٌر ُسّمِ : الِوْصُر: كتاُب الّشِ قال  النُت يبِيُّ

ار" واثِيِق، وجمُع الِوْصِر أْوص  ى كتاب  الشُُّروِط، وكتاب  العُُهوِد والم  الع ْهدُ، ويُسمَّ
(5). 

  

                                                            

بـــة: 344؛ والمعـــرَّب: 1/570؛ وي نظـــر: الجمهـــرة: 11/201التهـــذيب:  (1) ؛ واأللفـــاظ الفارســـية المعرَّ
159. 

؛ واللســـان: 344معـــرَّب: ؛ وال1/570؛ والجمهـــرة: 8/403؛ وي نظـــر: العـــين: 11/201التهـــذيب:  (2)
 .159؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 15/409-410

 لم نهتدِّ إلى قائِّلهِّ. (3)
 .2/853ينظر: النهاية:  (4)
 .15/315؛ واللسان: 7/146؛ وي نظر: العين: 232-12/231التهذيب:  (5)



 باب الياء
 

 يَأُْجوج -

لِق هللِا،  : ينُجوُج ومنُجوُج، هما ق بِياِن ِمن خ  اق  : "قال  أبو إْسح  قال  األزهريُّ

ةُ فيهما بهمٍز وبغيِر همٍز  ِت الِنراء  جاء 
(1). 

ةُ أجزاٍء، تِْسع ةٌ ِمنها ينْجوُج  ْلق  ِمن  النَّاِس ع ش ر  : وجاء  في الحديِث: ))أنَّ الخ  قال 

نْجوُج(( وم 
: وهما اسم(2) ميَّاِن واشتِناُق مثِلهما ِمن كاِم الع رِب يخُرُج ِمن ، قال  اِن أعج 

ِت النَّاُر وِمن الماِء األُجاجِ، وهو الشَّديدُ الُملوحِة والمرارةِ، مثل ماِء الب حِر، الُمْحِرِق  أجَّ

فعُول. نُجوج  م   ِمن ُملوحتِِ ، ويكوُن التنديُر في ي نُْجوج  ي ْفعُول، وفي م 

: وي ُجوز أ : وهذا لو كان  قال  نُجوُج، قال  ْن يكون  ينُْجوُج فاعوالً، وكذلك  م 

ا األعجميَّةُ فا تُشت قُّ ِمن  العربيَِّة " بيَّيِن لكان  هذا اشتناق هما، فنمَّ اِن ع ر  االسم 
(3). 

 يَاَرَجان -

] اُن]كننَّ ُ فارسيم ج  : "قال  اللَّيُث: الي ار   لي د يِن.، وهو ِمن ُحِلّيِ ا(4)قال  األزهريُّ

ةُ  ٌب "(5)وقال  غيُره: األي اِرج   . (6): دواٌء، وهو ُمعرَّ

 يََرْندَج -

ْند ه، وهو ِجْلدٌ أسودُ،  ْند ُج بالفارسيَِّة ر  ْند ُجواألر  : "قال  أبو عبيٍد: الي ر  قال  األزهريُّ

ْند ج، وأنش د :  وبعُلهم ينوُل: إر 

 

 

                                                            

بعة في القراَءات: البن مجاهد:  (1)  .399ي نظر: السَّ
 لم نقْف عليهِّ. (2)
 .279؛ وشفاء الغليل: 1/77؛ واللسان: 317؛ وينظر: المعرَّب: 235-11/234التهذيب:  (3)
 357؛ والمعــرَّب: 6/174األصــل فيــه )كأنَّــه فارســيَّة( والصــواب مــا أثبتنــاهر اعتمــادًا علــى العــين:  (4)

.) لِّي ِّ الَيَدينِّ  السيالِّ الالَّحِّ : )وهو مِّن ح 
 )هام (ر وداللةِّ

؛ وقصـــــد الســـــبيل: 206؛ والقـــــاموس المحـــــيط: 1/113؛ وي نظـــــر: اللســـــان: 11/841التهـــــذيب:  (5)
 .160؛ واأللفاظ الفارسيَّة المعرَّبة: 1/227

؛ 15/443)هــام (؛ واللســان:  357؛ والمعــرَّب: 6/174؛ وي نظــر: العــين: 11/184التهــذيب:  (6)
 .279وشفاء الغليل: 



 عليهِّ دَيَابُوذٌ تََسْربََل تَْحتَهُ 

 

ْظلَِّما"   (1)أَرْندََج إِّْسكاٍف يُخالُِّط عِّ

 

ينَج -  يَْفرِّ

ٌب، ليس  ِمن كاِم العرِب "  .(2)قال  األزهريُّ نناً عِن اللَّيِث: "ي ْفِرْين ُج: ُمعرَّ

 يَْلَمق -

ق.  تندَّم الكاُم عليها مع لفظِة: س ر 

 يَم   -

ْعروٌف،  : الب ْحُر، وهو م  : "الي مُّ ُب، قال  األزهريُّ ب تْ ُ الع ر  وأصلُ ُ بالسُّري انيَِّة، ف ع رَّ

اً.  وأصلُ ُ: ي مَّ

اً ُزع افاً، وعلى النَّهِر الكبيِر الع ذِب الماِء.  وي ن ُع اسُم الي ّمِ على ما كان  ماُؤهُ ِمْلح 

ْت أُمُّ ُموسى ِحين  ول د تْ ُ وخاف ْت عليِ  أْن تجع ل  ُ في تابُوٍت ثُمَّ ت ْنِذف  ُ  ،  وأُِمر  في الي ّمِ

، وماُؤهُ ع ذٌب، قال  هللا تعالى: ، (3) {    }  وهو ن هُر النِّيِل بِمصر 

ع ل ل ُ س اِحاً؛ وهذا   ف ج 

ُك ق ْعُرهُ وال  : إنَّ ُ الب ْحُر الذي ال يُدر  ُكلُّ ُ د ليٌل على بُطاِن قوِل اللَّيِث في الي ّمِ

 .(4)ش طَّاهُ"

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .295لألعشىر ي نظر: ديوانه:  (1)
 ر ولم نقف عليه عنَد ليرهِّ.11/257التهذيب:  (2)
 .39سورة طه: مِّن اآلية  (3)
؛ وروح 15/456؛ واللســــان: 355؛ والمعــــرَّب: 1/156؛ وي نظــــر: الجمهــــرة: 15/642التهــــذيب:  (4)

  .9/36المعاني: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ب والدَّخيل وتتبعها في كتاب  بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقَّة والشي ِّقة مع ظاهرة المعرَّ

ِّ، أسفر البحث عن جملة نتائج، يمكن تلخيصها  اآلتي:بتهذيب اللغة لألزهري 

ب والهدَّخيل، وداللتهمها  .1 فهي اللُّغهة حاول البحث مهن خهال تتبّهع مصهطلحي المعهرَّ
ح المعيههار البنههائي النههائم علههى  واالصههطاح مسههتعيناً باأل مثلههة والشههواهد، أن يههرّجِ
بهاً(، وعهدّ مها لهم  التفريق بينهمها، بِع هدَّ مها ُغيهرَّ عَّمها كهان عليه  فهي لغته  األم )معرَّ

ا كان علي  )دخياً(.  يُغيَّر عمَّ
بة والدَّخيلة التي وقفنا ع .2 ( 392ليها في "تهذيب اللُّغهة" )بلغ مجموع األلفاظ المعرَّ

ا رواه األزهري عن الليث أوغيره من العلماء، أو استند في  إلى  لفظة، أغلبها ممَّ
درايتهه  بكههام العههرب، توّزعههت علههى حههروف الهجههاء بشههكل متفههاوت؛ إذ بلههغ 

( لفظة، مسجاً أعلى نسبةً بين الحهروف، 37مجموع ما ذُِكر في حرف) الباء( )
ل أيهةُ لفظهة فهي حهروف وأقلها حرف )الث اء( بواقع لفظة واحدة، في حين لم تُسجَّ

 )الذال واللاد والظاء والغين(.
لة محصورة على لغة دون غيرها، فند كان للُّغة الفارسية  .3 لم تكن األلفاظ المنتر 

( لفظههة، فههي حههين كههان للُّغههات 18( لفظههة، تليههها اللَّغههة الروميَّههة بههـ )64منههها )
نديِّة والنبطيَّة والهنديَّة لفظة واحدة لكّلٍ منها.اإلفرينية والبَّربريَّ   ة والّسِ

بههة والدَّخيلههة فههي "تهههذيب اللُّغههة" تمثههل أسههماء الموالههع  .4 إنَّ أكثههر األلفههاظ المعرَّ
والمههدن، وأسههماء النباتههات والثمههار، وأسههماء اآلالت واألدوات واألوانههي، كمهها أنَّ 

تي لم تكن للعهرب درايهةٌ بهها أكثر من نصف هذه األلفاظ يختص بالمحسوسات ال
 من قبل.

بهة قهد حصهل فيهها تغيهرات عنهد التعريهب، لتنسهجم ونظهام  .5 ظهر أنَّ األ لفهاظ المعرَّ
( لفظههاً، 66بنههاء الكلمههة العربيههة، فكههان أكثههر هههذه التغيههرات متمههثاً باإلبههدال فههي)

 وأقلها النلب المكاني واإلدغام بلفٍظ واحد.
ب والههدَّخيل ، راسههماً لههذلك طرائههق متعههددة، عنايههة األزهههرّيِ بلههبط اللّفههظ الم .6 عههرَّ

أهمها التشكيل والصيغة والوزن والنظير، وكان ل  أكثهر مهن مهنهج فهي العهرض 
 لهذه األلفاظ.

ب والدَّخيل، فكان أكثر مها اسهتند  .7 استند األزهريُّ إلى جملة مناييس لمعرفة المعرَّ
، ثم معرفت  ودرايته  ثالثهاً، ي والحدسيإلي  هو المنياس الننلي، يلي  المنياس الظنِّ 

 والمنياس الصوتي والصرفي أخيراً.
دلَّههل البحههث بطائفههة كبيههرة مههن األمثلههة علههى نظههرة األزهههري إلههى لمصههطلحات  .8

ب فيمها حصهل فيه   ب والدَّخيل واألعجمّي، فبدا أن  يخصَّص المعرَّ الثاثة: المعرَّ
تغيير، ويطلق الدَّخيل على ما ُغيَّر في  أو لم يُغيَّر، في حين يكاد يكهون مصهطلح 

 ية التي دخلت ملمار العربية. األعجمّي عنده خاصاً باألعام األجنب
تعدَّدت األحكام التي أطلنهها األزههري علهى األلفهاظ التهي رآهها غيهر عربيّهة، فنهد  .9

ح في قسم ثالث.  جزم بعدم عروبة قسم منها، وشّك في قسم آخر، ورجَّ
بههة والدَّخيلههة فههي كتههاب "تهههذيب اللُّغههة" مرتَّبههاً  .10 قههدَّم البحههث معجمههاً لأللفههاظ المعرَّ

 ثيَّاً؛ ليكون نواةً لدراساٍت لغويَّة أُخرى.ترتيباًأبت
بهة أو دخيلهة، واإِلشهارة  .11 حاول البحث تنصيل بعض األلفاظ التيكان يُظنُّ أنها معرَّ

راسات واألبحاث التي ذكرت ذلك.  إلى الدِّ



بههة ، ولههم نجههدها فههي كتههب  .12 تبههيَّن أن هنههاك ألفاظههاً قههال األزهههري عنههها أنههها معرَّ
ب والدَّخيل الندي ا يكشف أهمية المعجم الذي صنعناه.المعرَّ  مة وال الحديثة؛ ممَّ

بهة أو  .13 هن روى عهنهم أنهها معرَّ تبيَّن أن هناك ألفاظاً قال عنها األزهري وغيهره ممَّ
دخيلهههة، وأثبهههت التوثيهههق والتحنيهههق أنهههها مهههن المشهههترك بهههين اللغهههات السهههاميَّة 

 )الجزرية(، أو أنها من المشترك بين جميع اللغات.
بهة، لكهن التوثيهق المسهتند اتَّلح لنا أ .14 نَّ هناك ألفاظاً قال عنهها األزههري إنهها معرَّ

 إلى معرفة العربية النديمة أثبت أنها عربية قديمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصادر واملراجل ثبت

  



ة
َّ
 :أوالً: الرسائل واألطاريح اجلامعي

األزهري في كتاب  تهذيب اللغة: رشهيد عبهد الهرحمن العبيهدي، أطروحهة دكتهوراه،  .1
 م(. 1973هـ/1393بإشراف: د. حسين نّصار، كلية اآلداب، جامعة الناهرة، )

األزهري مفسراً في كتاب  تهذيب اللغة: ماهر جاسم حسن محمد، رسالة ماجستير،  .2
 1419اآلداب، جامعة الموصل، )بإشراف: أ. د. محيي الدين توفيق إبراهيم، كلية 

 م(.1998هـ / 
دراسهههة فهههي المهههنهج والمهههادة: فهههاح محمهههد علهههوان  -أسهههاس الباغهههة للزمخشهههري .3

الجبههوري، رسههالة ماجسههتير، بإشههراف: د. طالههب عبههدالرحمن عبههد الجبههار، كليههة 
 م(. 1990هـ/1411اآلداب، جامعة الموصل، )

دراسهة  –استدراك األزهري في تهذيب اللغة على ما أهمل  الخليل في كتاب العين  .4
: سههيف سههعدهللا محمههد البيههاتي، رسههالة ماجسههتير، بإشههراف: أ. د. عههامر  -ومعجههم 

ههههـ /  1430بهههاهر إسهههميِّرالحيالي، كليهههى التربيهههة األساسهههية، جامعهههة الموصهههل، )
 م(.2009

ريم، دراسههة دالليههة: صههالح مطههر عبههد هللا أسههماء األنبيههاء وصههفاتهم فههي النههرآن الكهه .5
حسهههوني اللهههويزي، رسهههالة ماجسهههتير، بإشهههراف: د. خزعهههل فتحهههي زيهههدان، كليهههة 

 م(. 2001هـ/1422التربية، جامعة الموصل، )
األلفههاظ التركيههة فههي مختلههف اللهجههات العربيههة: شههامل فخههري العههاف، أطروحههة  .6

 م(. 1985امعة اسطنبول، )دكتوراه، بإشراف: أ. د. محرم أيركن، كلية اآلداب، ج
التعلينههات اللُّغويههة لألزهههرّيِ فههي كتابهه  تهههذيب اللغههة: لههباعة عبههد العزيههز عبههد هللا  .7

عاوي، رسالة ماجسيتر، بإشهراف: د. عهامر بهاهر الحيهالي، كليهة اآلداب، جامعهة 
 م(. 2003هـ/ 1424الموصل، )

: فاح محمهد علهوان المحيط في اللغة للصَّاحب بن عباد، دراسة في المنهج والمادة .8
الجبوري، أطروحة دكتوراه، بإشراف: د. عامر باهر إسميرالحيالي، كلية اآلداب، 

 م(.2003هـ/1424جامعة الموصل، )
جمهع وتوثيهق ودراسهة: مجيهد حميهد  -ج اللُّغوية في كتابه  النهوادرمرويَّات ابن بُُزرْ  .9

دهللا، كليهة اآلداب عبيد البديري، رسالة ماجستير، بإشراف:د. عبدالعزيز ياسين عبه
ي، ليبيا) -مصراتة-والعلوم  م(. 2000جامعة التحدِّ

جمهع وتحنيهق ودراسهة: زههراء  -مرويّات أبي تُراب اللغوية في كتهاب االعتنهاب .10
سعد الدين شيت، رسالة ماجسهتير، بإشهراف: د. عبهد العزيهز ياسهين عبهد هللا، كليهة 

 م(. 1996هـ/1417التربية، جامعة الموصل، )
جمع وتحنيق ودراسة: محمد سعيد حميد عبهد  -لنَّلر بن شميل اللغويةمرويات ا .11

هللا، أطروحة دكتوراه، بإشراف: د. طالب عبد الرحمن عبهد الجبهار، كليهة اآلداب، 
 م(. 1995هـ/ 1415جامعة الموصل، )

ب الصَّوتي في النرآن الكهريم .12 دراسهة ومعجهم: إدريهس سهليمان مصهطفى،  -الُمع رَّ
شراف: د. هاني صهبري علهي آل يهونس، كليهة التربيهة، جامعهة رسالة ماجستير، بإ

 م(. 2006م هـ/1427الموصل، )



ب في اللغة: فارس السَّيِّد حسن السُّلطاني، رسالة ماجستير، بإشهراف: أ. د.  .13 المعرَّ
 م(. 1996هـ/1417محمد حسين آل ياسين، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، )

ر باهر إسميِّرالحيالي، رسالة ماجستير، نظرية صحة األلفاظ عند الجوهري: عام .14
بإشراف: أ. د. عبد الوهاب محمد علي العدواني، كلية اآلداب، جامعهة الموصهل، 

 م(. 1989هـ/ 1410)
الننههد اللغههوي فههي معجمههات النههرن الرابههع للهجههرة: عههامر بههاهر إسههميِّرالحيالي،  .15

كليهة اآلداب، أطروحة دكتوراه، بإشراف: أ. د عبد الوهاب محمد على العدواني، 
 م(. 1996هـ/1417جامعة الموصل، )
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 م. 2002هـ/1422، 1لعربي، بيروت، طالرزاق المهدي، دار إحياء التراث ا

 م. 1971هـ(، تحنيق: رلا تجدد، طهران، 380الفهرست: ابن النديم )ت .76
هههـ(، تحنيههق: د. أحمههد خطههاب 940فههي التعريههب: أحمههد بههن كمههال باشهها زاده )ت .77

 م. 1983هـ/1403العمر، مطابع جامعة الموصل، 
، 1في فن  اللغة وقلايا العربية: د. سميح أبهو مغلهي، دار مجهد الوي، عمهان، ط .78

 م. 1987هـ/1407
ههـ(، إعهداد 817الناموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعنوب الفيروزآبهادي )ت .79

، 1وتنديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربهي، بيهروت، ط
 م. 2001هـ/1422

فههههههي اللغههههههة العربيههههههة مههههههن الههههههدّخيل: محمههههههد األمههههههين قصههههههد السههههههبيل فيمهههههها  .80
هـ(، تحنيهق وشهرح: د. عثمهان محمهود الصهيني، مكتبهة التوبهة، 1111المحبّي)ت

 م. 1994هـ/1415، 1الرياض، ط
ههـ(، مؤسسهة دار المعرفهة، 774قصص األنبياء: أبو الفداء إسماعيل بن كثير)ت .81

 م. 2001هـ/1421، 1عمان، ط
 ستاني، مكتبة لبنان، بيروت، د. ت. قطر المحيط: المعلم بطرس الب .82
هههـ(، تحنيههق 180الكتههاب: أبههو بشههر عمههرو بههن عثمههان المعههروف بسههيبوي  )ت .83

، 2وشهههههرح: عبهههههد السهههههام محمهههههد ههههههارون، مكتبهههههة الخهههههانجي، النهههههاهرة، ط
 م. 1982هـ/1402

الكشاف عن حنائق التنزيل وعيون األقاويهل فهي وجهوه التنويهل: أبهو الناسهم جهار  .84
 هـ(، دار المعرفة، بيروت، د. ت. 538هللا الزمخشري )ت

كههام العههرب مههن قلههايا اللغههة العربيههة: د. حسههن ظاظهها، دار النهلههة العربيههة،  .85
 م. 1976بيروت، 

كلمههات فارسههيَّة مسههتعلمة فههي عاميههة الموصههل وفههي أنحههاء العههراق تليههها كلمههات  .86
 م. 1960كردية وهندية: د. داود الجلبي الموصلي، مطبعة العاني، بغداد، 

هههـ(، تحنيههق وتعليههق وتنههديم: د. 379العههوام: أبههو بكههر محمههد الزبيههدي )تلحههن  .87
 م. 1964، 1رملان عبد التواب، مكتبة دار العروبة، الناهرة، ط

ههههـ(، اعتنهههى 711لسهههان العهههرب: أبهههو الفلهههلمحمد بهههن مكهههرم ابهههن منظهههور )ت .88
بتصحيح : أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحيهاء التهراث 

 م. 1997هـ/1418، 2ي، بيروت، طالعرب
 م. 1960هـ/1379متن اللغة: الشي  أحمد رلا، دار مكتبة الحياة، بيروت،  .89
ههـ(، تحنيهق: محمهد 518مجمع األمثال: أبو الفلل احمد بهن محمهد الميهداني )ت .90

 م. 1959هـ/1379، 2محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط
مجمهههع البيهههان فهههي تفسهههير النهههرآن: أبهههو علهههي الفلهههل بهههن الحسهههن الطبرسهههي  .91

هـ(، تحنيق: السيد هاشم الرسولي المحاتي، دار إحياء التهراث العربهي، 548)ت
 هـ. 1379



هههـ(، تحنيههق: الشههي  هههادي حسههن حمههودي، 395مجمههل اللغههة: أحمههد بههن فههارس ) .92
 م. 1985هـ/1405، 1منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط

المحتسب في تبيين وجوه شواذ النراءات واإليلهاح عنهها: أبهو الفهتح عثمهان بهن  .93
ههههـ(، تحنيهههق: علهههي النجهههدي ناصهههف، و د. عبهههدالفتاح إسهههماعيل  392جنههي )ت 

شهههلبي، المجلهههس األعلهههى للشهههؤون اإلسهههامية، لجنهههة إحيهههاء التهههراث، النهههاهرة، 
 م.1969

هههـ(، 458يل بههن سههيده )تالمحكههم والمحههيط األعظههم فههي اللغههة: علههي بههن إسههماع .94
تحنيههق: مصههطفى السههنا، ود. حسههين نصههار وآخههرون، مكتبههة ومطبعههة مصههطفى 

 م. 1958هـ/1377، 1البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
ههص: أبههو الحسههن علههي بههن إسههماعيل ابههن سههيده )ت .95 هههـ(، لجنههة إحيههاء 458المخصَّ

 التراث العربية، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، د. ت. 
، 3اللغههة العربيههة: د. احمههد محمههد قههدور، دار الفكههر، دمشههق، ط مههدخل إلههى فنهه  .96

 م. 2003هـ/1424
جمع وتحنيق ودراسة: حازم سعيد –هـ(255مرويات شمر بن حمدويهاللغويَّة)ت .97

 يونس البياتي، مركز جمعة الماجد للثنافة والتراث، دبي، د. ت. 
، تحنيههق: ههـ(911المزههر فهي علهوم اللغههة وأنواعهها: جهال الههدين السهيوطي )ت .98

محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمهد أبهو الفلهل إبهراهيم، دار 
 الجيل، بيروت، د. ت. 

المساعد: األب أنستانس ماري الكرملهي، تحنيهق: كهوركيس عهواد، وعبهد الحميهد  .99
 م. 1976هـ/1396العلوجي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

ههـ(، مطبعهة 538الزمخشهري )تالمستنصى في أمثال العهرب: محمهد بهن عمهر  .100
 م. 1962هـ/1381مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، 

هههـ(، المكتههب اإلسههامي للطباعههة 241مسههند اإلمههام أحمههد: أحمههد بههن حنبههل )ت .101
 والنشر، بيروت، د. ت. 

المصههباح المنيههر فههي غريههب الشههرح الكبيههر للرافعههي: أحمههد بههن محمههد الفيُّههومي  .102
 م. 2005هـ/1426، 1، دار الفكر، بيروت، طهـ(770)ت

المعهههههههاجم اللغويهههههههة: د. إبهههههههراهيم محمهههههههد نجههههههها، دار الحهههههههديث، النهههههههاهرة،  .103
 م. 2008هـ/1429

المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورهها: د. إميهل يعنهوب، دار العلهم للمايهين،  .104
 م. 1981، 1بيروت، ط

اء )ت .105 ههـ(، اعتنههى بهه : فههاتن 207معهاني النههرآن: أبههو زكريهها يحيهى بههن زيههاد الفههرَّ
 م. 2003، 1محمد خليل اللبون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ههاس )ت .106 هههـ(، تحنيههق: د. يحيههى مههراد، دار 338معههاني النههرآن: أبههو جعفههر النَّحَّ
 م. 2994هـ/1425الحديث، الناهرة، 

هههاج )ت  .107 جَّ ههههـ(، شهههرح 311معهههاني النهههرآن وإعرابههه : أبهههو إسهههحاق إبهههراهيم الزَّ
 م. 2005هـ/1426يق: عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، الناهرة، وتحن

بة: ادّى شير، مكتبة لبنان، بيروت،  .108  م. 1980معجم األلفاظ الفارسيَّة المعرَّ



معجم األلفاظ واألعام النرآنيهة: محمهد إسهماعيل إبهراهيم، دار النصهر للطباعهة،  .109
 م. 1969، 2الناهرة، ط

ههـ(، دار صهادر، بيهروت، 626قوت الحمهوي )تمعجم البلهدان: شههاب الهدين يها .110
 م. 1957-م1955

المعجههم التركههي العربههي: إبههراهيم الههداقوقي وآخههرون، وزارة الثنافههة واإلعههام  .111
 م. 1981هـ/1401العراقية، شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد، 

عربهي: د. محمهد آلتهونجي، دار العلهم للمايهين، بيهروت، -المعجم الذهبي فارسهي .112
 م. 1969 ،1ط

المعجم العربي نشهنت  وتطهوره: د. حسهين نصهار، دار مصهر للطباعهة، النهاهرة،  .113
 م. 1968، 2ط

ي والههدَّخيل: الشههي  رشههيد عطيههة، دار الطباعههة والنشههر  .114 معجههم عطيههة فههي العههاّمِ
 م. 1944البرازيل،  -العربية، سان باولو

معجم لغات النبائل واألمصار: د. جميهل سهعيد، ود. داود سهلوم، مطبعهة المجمهع  .115
 م. 1978العلمي العراقي، 

معجم ما استعجم من أسهماء الهباد والموالهع: عبهد هللا بهن عبهد العزيهز البكهري  .116
، 3هههههههـ(، تحنيهههههههق: مصههههههطفى السهههههههنا، عههههههالم الكتهههههههب، بيهههههههروت، ط487)ت

 م. 1983هـ/1403
هل فهي المعه .117 ب والهدَّخيل: د. سهعدي لهناوي، دار الكتهب العلميهة، المعجم المفصَّ رَّ

 م. 2004هـ/1424، 1بيروت، ط
المعجم المفهرس أللفاظ النرآن الكريم: محمهد فهؤاد عبهد البهاقي، لهبطها ورتبهها  .118

 م. 2008هـ/1429، 6:محمد سعيد اللحام، دار المعرفة، بيروت، ط
ههههـ(، مكتبهههة المثنهههى، بغهههداد، 1408معجهههم المهههؤلفين: عمهههر رلههها كحالهههة )ت .119

 م. 1957هـ/1376
معجهههم المؤنثهههات السهههماعية العربيهههة والدَّخيلهههة: د. حامهههد صهههادق، دار النفهههائس،  .120

 م. 1987هـ/1407، 1بيروت، ط
، 2المعجههههم الوسههههيط: د. إبههههراهيم أنههههيس وآخههههرون، دار األمههههواج، بيههههروت، ط .121

 م. 1990هـ/ 1410
ب مههن الكههام األعجمههي علههى حههروف المعجههم: أبههو منصههور الجههواليني المعههرَّ  .122

 م. 1966هـ(، تحنيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة طهران، 540)ت
المعَّههرب والههدَّخيل فههي اللغههة العربيههة وآدابههها :د. محمههد آلتههونجي، دار المعرفههة،  .123

 م. 2005هـ/1426، 1بيروت، ط
ب والههدَّخيل فيالمعههاجم العربيَّههة .124 اسههة تنثيليَّههة: جهينههة نصههر علههي، دار در -المعههرَّ

 م. 2001هــ/1421، 1طاس، دمشق، ط
 م.1970مغامرات لغوية: عبد الحق فالل، دار العلم للمايين. .125
زي )ت .126 هههـ(، دار الكتههاب 616المغههرب فههي ترتيههب المعههرب: أبههو الفههتح المطههّرِ

 العربي، بيروت، د. ت. 
ههـ(، لهبط  وراجعه  502المفردات في غريب النرآن: الراغب األصهفهاني )ت .127

 م. 2001هـ/1422، 3:محمد خليل عيتابي، دار المعرفة، بيروت، ط



هـ(، اعتنى ب : د. محمد عهوض مرعهب، 395مناييس اللغة: أحمد بن فارس )ت .128
، 1واآلنسههههة فاطمههههة محمههههد أصههههان، دار إحيههههاء التههههراث العربههههي، بيههههروت، ط

 م. 2001هـ/1422
ار الشهههؤون الثنافيهههة، بغهههداد، مندمهههة فهههي علهههم المصهههطلح: د. علهههي الناسهههمي، د .129

 م. 1985
هـ(، تحنيق: د. فخهر الهدين 669الممتع في التصريف: ابن عصفور اإلشبيلي )ت .130

 م. 1979هـ/1399، 4قباوة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط
من تراثنا اللغوي النديم ما يسمى في العربية بالدَّخيل: ط  بهاقر، مطبعهة المجمهع  .131

 م. 1980العلمي العراقي، بغداد، 
 م. 1981موسوعة حلب المنارنة: خير الدين األسدي، مطبعة جامعة حلب،  .132
ههههـ(، تحنيهههق: علهههي محمهههد 748ميهههزان االعتهههدال فهههي ننهههد الرجهههال: الهههذَّهبي )ت .133

 البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، د. ت. 
ههـ(، تحنيهق: د. 577نزهة األلباء في طبنات األدباء: أبهو البركهات األنبهاري )ت .134

 م. 1985هـ/1405، 3براهيم السامرائي، مكتبة المنار، األردن، طإ
نصههوص فههي فنهه  اللغههة العربيههة: د. السههيد يعنههوب بكههر، دار النهلههة العربيههة،  .135

 م. 1971بيروت، 
النهاية في غريهب الحهديث واألثهر: أبهو السهعادات المبهارك بهن محمهد ابهن األثيهر  .136

، 2المعرفههة، بيههروت، طهههـ(، تحنيههق: الشههي  خليههل مههنمون شههيحا، دار 606)ت
 م. 2006هـ/1427

، 1هل في النرآن أعجمي: د. علي فهمي خشيم، دار الشرق األوسط، بيروت، ط .137
 م. 1997

هههـ(، 681وفيههات األعيههان وأنبههاء أبنههاء الزمههان: أحمههد بههن محمههد ابههن خلّكههان )ت .138
 م. 1972-م1968تحنيق :د. إحسان عباس، دار الثنافة، بيروت، 

 

 املنشورة يف الدوريات:ثالثًا: البحوث 

بة: د. حسن محمد تني سعيد، مجلة اللسهان العربهي،  .1 أثر العربية في األلفاظ المعرَّ
 م. 1995(، 40العدد )

األلفاظ الدَّخيلة في اللغة العربيَّة قبل اإلسهام: د. أحمهد إرحهيِّم هبَّهو، مجلهة بحهوث  .2
 م. 1990(، 19جامعة حلب، العدد )

ريانية والعربيهههة: إغنهههاطيوس يعنهههوب الثالهههث، مجلهههة األلفهههاظ المتشهههابهة فهههي السههه .3
 م. 1969(، 44المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد )

بة في كتاب ديوان األدب للفارابي: أُمية غانم أيوب الحديهدي، مجلهة  .4 األلفاظ المعرَّ
 م. 2007(، 15(، المجلد )1جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، العدد )

لعربيههة: د. إبههراهيم السههامرائي، مجلههة األسههتاذ، المجلههد األلفههاظ النصههرانية فههي ا .5
 م. 1967-م1966(، 2-1(، العدد )14)



بين العربيَّة والفارسيَّة: حامد عبد النهادر، مجلهة المجمهع العلمهي العربهي بدمشهق،  .6
 م. 1960هـ/1379(، 35المجلد )

اذ، مجلههة  .7 المعلههم خطههر الشههعوبية علههى هويههة اللغههة العربيَّههة: د. أحمههد محمههد الشههحَّ
 م. 1989هـ/1409(، 46الجديد، المجلد )

(، الجههزء 15دخيههل أم أثيههل: عبههد الحههق فالههل، مجلههة اللسههان العربههي، المجلههد ) .8
 م. 1997هـ/1397(، 1)

دور أساتذة اللغات الشرقية في قلية التعريهب: د. محمهد التهونجي، مجلهة اللسهان  .9
 م. 1983هـ/1403(، 20العربي، العدد )

د. رشهيد عبهد الهرحمن العبيهدي، مجلهة اللهاد، بغهداد، العهدد صيغة فاع ل عربية:  .10
 م. 1989(، 3)

ب ومهها بُنههي عليههها فههي العصههر الحههديث:  .11 طههرق أئمههة اللغههة النههدامى لمعرفههة المعههرَّ
 م. 1994(، السنة الخامسة عشرة، 75ربيع مكي، مجلة الفكر العربي، العدد )

. راكيسهالونن، ترجمهة :د. الكلمات العربيَّة ذوات األصول السهومرية واألكديهة: د .12
محمد قاسم مصطفى ود. توفيق عزيز عبد هللا، مجلة الجامعهة )الموصهل(، السهنة 

 م. 1980(، 10العاشرة، العدد )
مهها يسههمى بالههدَّخيل أو األعجمههي فههي المعجمههات العربيَّههة: طهه  بههاقر، مجلههة كليههة  .13

 م. 1979(، 24اآلداب، جامعة بغداد، العدد )
ب والدَّخيل في .14 جمهرة اللغة: د. عاهر باهر الحيالي، مجلهة آداب الرافهدين،  المعرَّ

 م. 2000(، 33العدد )
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ABSTRACT 

 This research tries to collect the Arabacized and foreign 

words that appeared in the book of Language Rectification by Al-

Azhari (died in 370 A.H.), and then to documentate them from 

their main sources in order to study them.  

 This research is divided into two parts preceded by a preface 

in which the Arabacized and foreign words are defined in 

Language and expression and using them in writing in old and 

modern times in addition to the introduction and the conclusion. 

The first division includes two chapters. The first one deals 

with the Arabacized and foreign words through five sections: the 

first one calculates those words in the book of the "Rectification", 

the second deals with Languages from which these words were 

loaned, the third deals with its topics and the fields where they are 

used, the fourth: tackles the changes has come upon these words 

during the Arabicization and the fifth section is a comparison 

between the other dictionaries from which the Arabacized and 

foreign words were studied. 

Chapter two talks about Al-Azhari and  the Arabacized and 

foreign words throughout five sections: The first one deals with his 

attitude towards the Arabacized and foreign words in general. the 

second section: deals with his measures on which he depended to 

recognize the Arabacized and foreign words. The third section: 

deals with his terms: the Arabicized, the foreign and the non-

Arabic words. The fourth section : is about the judgments made by 

Al-Azhari to all of the non-Arabic words, 

is about the judgments made by Al-Azhari to all of the non-

Arabic words, the second section: deals with his terms: the 



Arabicized, the foreign and the non-Arabic words. The third 

section deals with his. The fifth one deals with his attitude towards 

the Arabacized and foreign words in general. 

 The second part deals only with a lexicon which is 

alphabetically ordered and it is also sufficiently documentated.  
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